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ПРЕДГОВОР
Ова монографија настала је на основу истраживања приликом
израде специјалистичког рада „Морбидни туризам“ ауторке Бојане
Јанковић, одбрањеног на Високоj пословно-техничкој школи
струковних студија у Ужицу, септембра 2016. године.
Морбидни туризам као наука још увек није довољно истражен
облик туризма и није му довољно посвећена пажња. Поједини доктори
наука, туристички радници и новинари су истраживали и писали о
појединим облицима морбидног туризма и само су мрачни туризам
назвали морбидним. Међутим, морбидни туризам је много више и у
пракси доста коришћен и искоришћен што доводи само до последица
по туристе, туризам, односно нормалне савремене и традиционалне
облике туризма, туристичке дестинације и туристичке раднике.
Морбидни туризам јесте последица савременог живота и
савременог схватања туристичких кретања, али када говоримо о
наставним предметима из области туризма, морбидни туризам се само
помиње, односно изучавају се само поједини облици. У сваком случају,
морбидном туризму се не посвећује довољна пажња и није предмет
истраживања и изучавања. Ова монографија бави се управо морбидним
туризмом и намењена је студентима туризма, просветним радницима из
области туризма, туристичким радницима и туристима, али и свим
другим особама које су заинтересоване да знају нешто више о истом, уз
напомену да због појединих експлицитних описа не смеју читати
малолетне особе, емоционално осетљиве особе и особе угроженог
здравственог стања. Такође, аутори ове монографије упућују апел
Министарству просвете и просветним радницима из области туризма да
се морбидни туризам изучава на високим струковним и академским
студијама туризма.
Монографију „Морбидни туризам“ аутори посвећују:
Жртвама
рата,
криминала,
психоактивних
супстанци,
проституције, природних катастрофа, жртвама нове технологије,
ученицима основних и средњих школа, студентима туризма, туризму
као делатности и туризму као науци, жртвама морбидног туризма.
Монографију „Морбидни туризам“ аутори посебно посвећују
недавно преминулом професору Др Милошу Јовановићу, као знак
захвалнности за сво добро које је учинио за студенте и професоре, за
све чему нас је научио, и као знак туге, јер је пребрзо и изненада
преминуо.
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Захваљујемо се менаџменту и проф. др Ивани Ћировић,
директорки Високе пословно-техничке школе струковних студија из
Ужица на указаном поверењу и подршци, као и свим професорима ове
школе.
Аутори се посебно захваљују професорима Др Милутину Р.
Ђуричићу и Др Радмили Новаковић-Костић, који су показали
максималан ниво разумевања током истраживања, писања и
објављивања ове монграфије, на корисним сугестијама, и пре свега, на
подршци и охрабрењу за хватање у коштац са овим, за све нас,
великим проблемом те решење истог.
Такође се захвљујемо на подршци и Менаџменту ТЕМПУС
пројекта број 544543-ТЕМПУС-1-RS-TEMPUS-JPCR „Модернизација и
хармонизација студијских програма из области туризма у Србији, чији
је носилац Издавач ове монографије.
Захвалност припада и професору др Славољубу Вујовићу на
подршци у стручном и научном напредовању аутора.
Неизмерна и несагледива захвалност припада породицама аутора
ове монографије, на свеприсутној подршци.
Аутори,
Новембар, 2016

4

САДРЖАЈ
ПРЕДГОВОР ............................................................................................................... 3
УВОД .......................................................................................................................... 6
1. ТУРИЗАМ ............................................................................................................... 7
2. МОРБИДНИ ТУРИЗАМ – РАЗЛОГ ИСТРАЖИВАЊА И ПИСАЊА.......................... 9
3. МОРБИДНИ ТУРИЗАМ (појава, настанак и дефинисање) ............................... 10
4. МОРБИДНИ ТУРИЗАМ – ОБЛИЦИ ..................................................................... 12
4.1. ТУРИЗАМ КАТАСТРОФА .............................................................................. 13
4.2. МРАЧНИ ТУРИЗАМ ...................................................................................... 18
4.2.1. Јавна смрт кроз туризам ...................................................................... 19
4.2.2. Ратни туризам ....................................................................................... 26
4.3. КРИМИНАЛИСТИЧКИ ТУРИЗАМ ................................................................. 54
4.4. СЕКС ТУРИЗАМ ............................................................................................. 69
4.5. ПОРОЧНИ ТУРИЗАМ ................................................................................... 76
4.5.1. Нарко-туризам ...................................................................................... 77
4.5.2. Алко-туризам ........................................................................................ 82
4.5.3. Туризам дуванске индустрије ............................................................. 90
4.5.4. Казино-туризам .................................................................................... 94
4.6. ВАМП ТУРИЗАМ ........................................................................................... 98
4.7. ВИРТУЕЛНИ ТУРИЗАМ ............................................................................... 104
4.7.1. Књишки туризам ................................................................................ 107
4.7.2. Филмски Туризам .............................................................................. 113
4.7.3. Предности и недостаци књишког и филмског туризма .................. 118
5. ПОСТОЈАЊЕ МОРБИДНОГ ТУРИЗМА У СРБИЈИ И МОРБИДНИХ ТУРИСТА ИЗ
СРБИЈЕ ................................................................................................................... 119
ПОГОВОР ............................................................................................................... 121
ЛИТЕРАТУРА .......................................................................................................... 123
ИЗВОРИ ФОТОГРАФИЈА ........................................................................................ 129
БИОГРАФИЈА АУТОРА ........................................................................................... 133
5

УВОД
Туризам као начин живота, као потреба кретања, као извор инспирације,
као дело природе и дело човека, представља ширење и померање културних,
спортских, едукативних, забавних, атрактивних и географских граница и иде
путем савремености кроз градски, сеоски, еко-туризам, планински, бањски,
здравствени, спортски, авантуристички, културни, едукативни, верски и друге
облике савременог туризма.
Туризам је уметност стварања идеја, простора, времена, новчаних
средстава и слободе. Туризам је љубав која развија читаву привреду земље.
Туризам је свеукупна добит у коју морамо константно да улажемо.
Путем материјалног улагања (сопственог или позајмљеног) у рaзвој
туризма остварујемо улог себе, своје слободе креативности и љубави према
туристичкој дестинацији нашој одређеној или разним другим које испуњавају
жеље туриста и остварују новчани ток законом тржишта.
А туристичко тржиште, као и свако друго тржиште, помера границе
понуде и потражње у квалитативном и квантитативном смислу, од масовом ка
савременом, и остварује преламање светлости и таме, доброг и лошег:
* савремени туризам представља кретање туриста у нове или обновљене
старе туристичке дестинације, које оплемењују, активно или пасивно
одмарају, покрећу, културно уздижу, доприносе здрављу туриста, упознавању
нових култура, језика, религија и дају аутентичну забаву;
* али, савремени туризам представља и туризам незаборавних
„авантура“ које туристима дају горак укус, бол, патњу, страх, могућност да се
изненаде, заразе у недостацима праве љубави и да посете разне туристичке
атракције а да се са места и не помере. А то значи морбидни туризам, туризам
страдања. Управо онај туризам који, углавном, не подлеже законима тржишта,
правилном кретању новчаног тока и, пре свега, здравом начину „исхране“
туристичке жеље.
На овај начин тама се претвара у светлост и лоше се подразумева
добрим исходом страдања туриста и туристичких дестинација. На овај начин
нормална туристичка кретања сматрају се превазиђеним смислом за живот. На
овај начин, корак по корак, употребом силе тихе стратегије, гасе се нормални
традиционални и савремени облици туризма.
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У жељи да напредујемо онолико колико и технологија, да живимо
савременост, долазимо до искушења „светлости мрака, дела катастрофе,
лепоте порока и 4Д“. А савременост не значи увек и савременост, нити
напредак увек напредак. Данас то значи: убрзаним корацима унатраг у
недоглед унапред у савремено ледено доба. А савремено ледено доба
подразумева назадовање човека у напретку технологије, док савремено ледено
доба у туризму представља постепено смањење потражње за нормалним
традиционалним и савременим туристичким аранжманима, што даље доводи
до савремених болести туризма који да би могао бити излечен захтева
комбинацију савременог и алтернативног лечења.

1. ТУРИЗАМ
Људи често погрешно мисле да све што је ново, иновативно, другачије
од до тада виђеног, коришћеног, без обзира да ли је то добро или није, јесте
корак у ново савремено доба. Када говоримо о нашој земљи, али и региону,
људи се труде да стигну свет у свим тим иновацијама које чине лакши и бољи
живот, и често у журби не примећују да заправо све више заостају за тим
светом, управо због непознавања и несхватања сопствених вредности и
светског тренда. Како у свим пољима деловања кроз живот, тако и у туризму.
Развој туризма у Србији и региону не значи константно ићи у корак са
светским туристичким трендом. Туристичке дестинације нису исте. Природне
благодети нису свуда исте. Довољно је само да кренемо у обилазак наше
земље и видећемо шта нам је све природа дала, а наши људи одбацили зарад
светског тренда, од кога ми често не можемо да имамо користи. Наши људи се
гуше у нашим неискоришећним природним ресурсима. А природа је једна и
једном даје. Изгубљено не можемо да вратимо. И уместо да користимо то што
нам је природа дала, да на тим празним просторима који се не обрађују,
запостављају, правимо туристичке дестинације, правимо туризам, на пример,
ми журимо да купимо оно што долази из света. Уместо да будемо оригинални,
ми од себе правимо (углавном) лоше копије светског тренда. Уместо да
останемо у нашим селима, да обрађујемо наше земљу, да развијамо
пољопривреду, сточарство, туризам, ми то остављамо, запостављамо, бацамо
и бежимо у град, у свет. Да нас барем савест гризе па да покушамо да
исправимо грешке направљене из жеље да мање радимо, а више зарађујемо,
због чега нити радимо, нити зарађујемо. Да барем више ценимо наше, него
што ценимо туђе. Да барем радимо оно што волимо, а не само да гледамо
финансијску корист. Али је све је више људи који се баве туризмом, гледајући
само финансијску корист, а не знају тај исти туризам да користе на прави
начин. Погледајмо само туристичке дестинације у нашој близини и околини,
задржимо се ту и видећемо каква је стварна ситуација туризма у нашој земљи.
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Дакле, да би смо од туризма живели, ми, пре свега, за туризам морамо да
живимо, да туризам волимо. А када нешто волимо онда и боље размишљамо,
правимо исправније планове, одлуке и кораке. Да би туризам могао да се
развија у правом смеру потребно је направити детаљну краткорочну и
дугорочну стратегију, сагледати из свих углова шта је то што доноси добро, а
шта лоше, које су позитивне, а које негативне стране одређене иновације,
одређеног улога, материјалног и нематеријалног. Аутори монографије
„Дестинацијски концепт развоја туризма“ детаљније се баве правим корацима
развоја туризма, нормалног, исправног туризма...
„На прагу новог миленијума догодило се много тога што ће имати
далекосежне последице у целокупном развоју човечанства. Значај који је
туристичка делатност добила у последњој декади прошлог века представља и
окосницу његовог даљег развоја. Реалне промене у окружење представљају
дугорочну стратегију развоја туризма. Због тога се морају разумети настале
промене и да се уграде у развој ове делатности, јер се само на тај начин може
активно укључити у светско туристичко тржиште. Непознавање и непраћење
предвиђених тренодова развоја може нас довести до стварања погрешних
одлука. Погрешне одлуке ће ускратити могућност сагледавања утицаја
демографског, економског, политичког и технолошког окружења и праваца
развоја туризма. Плански приступ развоју туризма представља окосницу за
његов успешан развој. Комплексност туристичке делатности са својим
специфичностима утиче на сталну потребу за предузимање нових акција са
циљем прилагођавања туристичког производа захтевима туристичке тражње
кроз препознавање потреба туриста у стварању туристичког производа,
његовој реализацији и наступу на туристичком тржишту. Због тога свака
земља треба да створи стратегију и тим за развој туризма и да у њега укључи
компетентне стручњаке из различитих области као комплетну локалну
заједницу са циљем предузимања нових акција развоја и спречавања
негативних појава.“1
И управо због непознавања туризма, туристичких дестинација,
туристичких потреба доносе се погрешне одлуке, стварају се негативне појаве
које се нити спречавају, нити исправљају, нити елиминишу, већ само
игноришу, као да то и не постоји. А постоји. Као да је то добро, а није добро.
Шта је заправо савремени туризам, које су то савремене туристичке
дестинације које заокупљају пажњу туриста и да ли је туристичка понуда
настала из туристичке тражње или је туристичка тражња настала из
туристичке понуде? Да ли је то светло туризма или мрак туризма? Да ли је то
рађање туризма или страдање туризма? О ком туризму данас говоримо,
нормалном или морбидном, шта је заправо морбидни туризам и зашто се
аутори баве управо овом темом?

1 С., Вујовић, Д., Цвијановић, С., Штетић, Дестинацијски концепт развоја туризма,
Институт за економику пољопривреде, Београд, 2012
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2. МОРБИДНИ ТУРИЗАМ – РАЗЛОГ ИСТРАЖИВАЊА И
ПИСАЊА
Зашто морбидни туризам? Аутори ове монографије једном речју
обухватају све црне и бљештаво црне облике туризма, који, у сваком случају,
доносе само последице и туристима и онима који се баве нормалним
облицима туризма, туристичким дестинацијама и туризму. Једину корист
имају креатори овог облика и то у финансијском смислу, који је данас, на
жалост, главни циљ скоро свих, без обзира на последице по туристе.
Разлози постојања морбидног туризма леже у самој чињеници историје
постојањa човечанства, историје коју пишу победници, ма какви они били и
ма какве те победе биле, наводног освежења туризма, разбијање „устаљених“
туритичких дестинација, доношење нечег другачијег што је упаковано у
туристички аранжман као „атрактивни локалитети таме“, дестабилизација
друштва управо кроз последице које овај облик туризма доноси туристима, и
наравно већ поменута финансијска корист.
Разлози зашто се аутори ове монографије баве управо овом темом јесу
поменуте последице, о којима ће у наредним поглављима бити више речи и
покушај да се заустави или барем смањи даљи развој и ширење морбидног
туризма, а у корист нормалних традиционалних и савремених облика туризма.
Свакако би било лакше и лепше да овај облик туризма не постоји. Поједини
људи из света туризма истичу да је борба са „ветрењачама“ немогућа мисија.
Међутим, аутори ове монографије не могу да се сложе са том констатацијом,
јер ћутањем ми само одобравамо све те лоше ствари које се дешавају у свету
туризма, те лоше ствари које се дешавају током слободног и радног времена
друштва. Све док дишемо и постојимо ми можемо и зауставити развој
морбидног туризма.
И управо из свих наведених разлога, аутори истичу потребу за
уврштавањем морбидног туризма у предмет изучавања на академским и
високим струковним студијама туризма.
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3. МОРБИДНИ ТУРИЗАМ (појава, настанак и дефинисање)
Сасвим је логично и подразумевано да не можемо са сигурношћу
утврдити временски период појаве и настанка морбидног туризма управо због
различитости временске појаве и настанка његових облика и подоблика.
Једино што можемо да кажемо јесте да је морбидни туризам, као страдање
туризма, настао управо у време настанка самог туризма, односно нормалног
туризма. А туризам као „велика путовања која се појављују након мрачног
средњег века у Европи могу да представљају донекле спону између тог доба и
појаве туризма. Ова врста путовања се појављује крајем XVI века па све до
средине XIX века, што значи да се ради о стварању нове такозване „путујуће
класе“.“2 Овим наводом, аутори не желе рећи да је појава нормалног туризма
и разлог појаве настанка морбидног туризма, већ само да укаже на чињеницу
да је неминовно да се уз настајање нечег што је добро појављује и нешто што
није добро и да се тако ствара борба између доброг и лошег.
Обзиром да морбидни туризам још увек није довољно истражена
тематика, заправо да облици који до сада нису сврстани у морбидни туризам,
до 2015.године нису постојале дефиниције морбидног туризма. Тек поменуте
године, аутор ове монографије даје своје дефиниције:
“Морбидни туризам представља свако путовање које изазива свесно или
несвесно погоршање здравственог стања туриста, свако путовање које доноси
бол, патњу, страх, тренутни ужитак са доживотним последицама, свако
путовање које ће желети да заборави, али неће моћи, свако путовање које
захтева лечење.”3
Ова дефиниција, свакако, са собом доноси и низ питања и захтева
другачије формулисање. Прво питање које се намеће јесте зашто овај облик
туризма доноси погоршање здравственог стања туриста. Пре свега, ниједан
облик морбидног туризма, сам по себи није здрав и није нормалан. Сасвим је
логично и очекивано да ће доћи до полемисања око тога шта је данас здраво, и
шта данас подразумевамо под нормалним, међутим, не можемо назвати
2 С., Вујовић, Д., Цвијановић, С., Штетић; Дестинацијски концепт развоја туризма;
Институт за економику пољопривреде; Београд, 2012
3 B., Janković, Morbid tourism, „Second International Conference „Higher Education in
function of development of tourism in Serbia and Western Balkans“, Business Technical
College of Vocational Studies, Užice, 2015, B. Janković, Morbid tourism with accent on
crime and war tourism, Lambert Academic Publishing, Subricken, Germany, 2016 , Б.
Јанковић, Морбидни туризам – специјалистички рад, Висока пословно-техничка
школа струковних студија, Ужице, 2016
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здравим и нормалним нешто што доноси бол, патњу, страх и здравствене
последице и да у томе неко ужива, да се неко на тај начин одмара, релаксира,
забавља. Друго питање јесте зашто ће туристи желети да забораве овакво
путовање ако су и и сами желели да посете одређене морбидне дестинације?
Пре свега, туристи при одабиру овакве дестинације често нису свесни свог
одабира до самог доласка у дату дестинацију. Најблаже речено непријатно
искуство сви желе да забораве. Узимајући у обзир величину и врсту
непријатности, колико год хтели и трудили се, тешко је, чак немогуће
заборавити. Управо због тога је потребно (у зависности од самог туристе и
различито) лечење туриста после овакве дестинације. Све ово доводи нас до
нове дефиниције морбидног туризма:
„Морбидни туризам представља путовање туриста у места која су у
прошлости, далекој и блиској, била места страдања домицилног
становништва, у места која „оживљавају“ прошлост и доводи до саосећања
туриста са страдалим жртвама, односно уживање у тренутној ситуацији која
доводи до каснијег кајања.“4
Кратка дефиниција која даје могућност за дубље размишљање и јасније
схватање постојања овог облика туризма и разлог за његов прекид јесте:
„Морбидни туризам представља путовање туриста у места страдања.
Морбидни туризам = туризам страдања.” 5
Као и сваке друге дефиниције, па и ове наведене отварају могућност
нових дефиниција морбидног туризма.

4 Б., Јанковић, Ужице, 2016
5 B., Janković, Morbid tourism, „Second International Conference „Higher Education in
function of development of tourism in Serbia and Western Balkans“, Business Technical
College of Vocational Studies, Užice, 2015, B. Janković, Morbid tourism with accent on
crime and war tourism, Lambert Academic Publishing, Subricken, Germany, 2016 , Б.
Јанковић, Морбидни туризам – специјалистички рад, Висока пословно-техничка
школа струковних студија, Ужице, 2016
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4. МОРБИДНИ ТУРИЗАМ – ОБЛИЦИ
Облици морбидног туризма су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Туризам катастрофа
Мрачни туризам
Секс туризам
Порочни туризам
Вамп туризам
Виртуелни туризам

Сваки од ових облика има и своје подоблике и комбинације датих
облика и ниједан није креативност, нити уметност стварања дела, нити
туризам, само уништење туризма, односно нормалних савремених и
традиционалних облика туризма, само наметање бола и патње као закон јачег.

Слика 1. : Морбидни туризам (облици)
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4.1. ТУРИЗАМ КАТАСТРОФА
Туризам катастрофа јесте облик морбидног туризма, али обзиром на
саму његову структуру и деловање, може да буде подоблик морбидног
туризма, а облик мрачног туризма. Разлог зашто туризам катастрофа и треба
да буде облик мрачног туризма, јесу нематеријалне и материјалне последице,
жртве катастрофа и жртве туризма катастрофа. Пре него што се упустимо у
презентовање овог облика туризма, аутори сматрају да је потребно
објашењење катастрофа. Дакле када кажемо катастрофа, углавном мислимо на
природне катастрофе (земљотреси, поплаве, цунами, вртложни системи
ветрова (торнадо, ураган), вулканске ерупције, пожари, нуклеарне катастрофе)
и не размишљајући да ли су то све природне катастрофе или природне
катастрофе које је човек изазвао. А када кажемо природне катастрофе које је
човек изазвао прво помислимо на пожаре које је човек својом непажњом
изазвао, а потом нукеларне катастрофе...и тек на крају, сада већ познати хаарп
систем који може све да контролише и ради као природа, који је неко
измислио да би се „играо“ са природом и људским животима. И управо овде
настаје рат између човека и природе, тачније човека који не поштује природу
и природе. Праве се штете, катастрофе, унесрећују се подручуја, унесрећују се
људи и на крају се све то презентује у туризму, ондносо у туристичким
турама.
Дакле, „Туризам Катастрофа представља путовање на места где су се
некада десиле природне катастрофе (земљотреси, поплаве, цунами, вртложни
системи ветрова вулканске ерупције, пожари, нуклеарне катастрофе).
Елементарн непогоде застрашујућих размера привлаче бројне туристе. Посете
управо оваквим унесрећеним подручјима постале су велика атракција за
туристе.“6 Да поновимо, унесрећена подручја су велика атракција за туристе.
Поставимо сада питање: Зашто и да ли је то нормално?
„Најпосећеније дестинације туризма катастрофа су: Јапан (земљотрес
који је 11. марта 2011.године однео око 19 000 живота и причинио огромну
материјалну штету); Чернобил (несрећа са трагичним последицама многе
посетиоце привлачи у Чернобил (Украјина), као место највеће нуклеарне
катастрофе, 1986.);

6 И., Гудељ, Секс туризам као развојна стратегија дестинације – дипломски рад,
Свеучилиште у Сплиту, Економски факултет, Сплит, 2012
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Тајланд (средином 10.века цунамијем потпуно опустошена тајландска
обала Андман данас је туристичка дестинација, где туристи могу разгледати
остатке некадашњег живота у Бан Нам Хему, малом рибарском селу и брод
који су таласи донели на централни сеоски трг који је остављен као споменик
ове природне катастрофе), и др.“7

Слика 2.: Земљотрес у Јапану,
данас туристичка атракција

Слика 3.: Нуклеарна катастрофа
Чернобилу, данас туристичка атракција

у

Поред наведених, ту су и дестинације које су обележили или још увек
обележавају вулкани. „У Европи вулканизам је најраспрострањенији на
Исланду, јер је цео оток грађен од вулканског камења и вулкански је
непрекидно активан. Ерупције су тако честе да се у информативном медијима
региструју само оне јаче. На том „ватреном отоку“ има 150 вулкана који су
још увек активни. Највиши врх отока (Хекла, 1447м) је вулкански врх, а Vatna
Joekull је чудна комбинација: вечним ледом окован вулкан. Ислађани су се
током историје привикли на своје вулкане, али ипак живе у константном
страху. Vulkan Eyyjafjallajokull је скоро након два века мировања у петом
месецу 2010.године поново почео избацивати лаву. Из његове близине
евакуисано је 500 становника, а од вулканског дима ваздушни простор готово
целе Европе био је данима у колапсу. Међутим, у оном тренутку када је
ваздушни промет поново отворен вулкан опет постаје туристичка атракција.
Наиме, хиљаде туриста и планинара пристижу у подручје на југу Исланда.“8
Када говоримо о Србији као туристичкој дестинацији катастрофе прво
би смо требали да обратимо пажњу на прелепе пределе од природе дaте, од
човека запостављене. Док људи из других делова света маштају о таквој
7 И., Гудељ, Секс туризам као развојна стратегија дестинације – дипломски рад,
Свеучилиште у Сплиту, Економски факултет, Сплит, 2012
8 И., Гудељ, Секс туризам као развојна стратегија дестинације – дипломски рад,
Свеучилиште у Сплиту, Економски факултет, Сплит, 2012
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природној лепоти, наши људи је се одричу. То је прва наша катастрофа. Да ли
ће наша подручја, посебно сеоска подручја пропасти или ипак опстати? Након
тога можемо видети ситни отпад на улицама, зеленим површинама, испред и
око јавних и приватних установа и пословних простора. У издвојеним
деловима града и селима људи пале отпад, праве роштиљ и услед људске
непажње запали се шума. Прави приказ природне катастрофе за туристе. Да
ли ће туристима бити интересантне посете нашим градовима у зимском
периоду, када људи ложе све и свашта, као да није довољна загађеност
ваздуха па је они додатно морају загадити. Даље погледајмо воду. У неким
градовима је мање загађена, а у неким више. На пример, погледајмо Ужице.
Некада док су се други мучили због воде, куповали флаширану воду, Ужичани
су се хвалили како имају најздравију воду. И туристи који су долазили у
Ужице, прво што су тражили била је чаша воде. Данас, заправо од 2014.године
„Око 60 000 становника Ужица остало је без пијаће воде, јер је прекомерна
појава штетних алги, на изненађење целе Србије загадила воду, до тада
изузетног квалитета, у акумулационом језеру Врутци, из кога се Ужице
снабдевало пијаћом водом последњих 30 година.....“ 9 Туристи који су у то
време долазили, брже су одлазили него што су долазили. Данас Ужичани још
увек имају проблема са водом. Дакле, ваздух и вода, као извор живота, данас
је елементарна непогода, катастрофа природе или катасрофа природе коју је
човек изазвао или којој је допринео. Туристи, добродошли у свет загађеног
ваздуха и бактериолошки неисправне воде.
Наведене (природне) катастрофе које се могу приказивати у туризму су
катасрофе већих размера, које полако уништавају живи организам, због чега
су делотворније и ефектније, али мање звучне, због адаптирања новонасталих
ситуација, без обзира на последица по човечанство. Оно што је више звучно,
свакако и оправдано, су градови у којима су се десиле одређене природне
катастрофе и катасрофе услед људске непажње, а које могу бити туристичке
дестинације (природних) катастрофа: Ужице – Први Партизан (фабрика која
се бави производњом муниције), тачније подземни објекат „Рупа“, где је 3.
септембра 2009.године избила серија експлозија у којима је настрадало 7
радника, од којих је једна радница била у другом стању; Краљево – због
земљотреса (2010) који је однео два живота и причинио велику материјалну
штету; Обреновац и други градови у Србији, који су били жртве поплава у
мају 2014.године, у којима је 57 особа страдало10.

9 Радио Европа: У Ужицу још није решен проблем пијаће
http://www.slobodnaevropa.org/a/u-uzicu-jos-nije-resen-problem-pijacevode/26782922.html

воде,

10 „За време поплава умрло је 57 особа, од којих су се 23 особе утопиле...“ –
Александар Николић, државни секретар МУП-а Србије, Б 92, Београд, 2014,
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=07&dd=09&nav_id=874410
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Када би се организовала туристичка тура у подземни објекат „Рупа“
ужичке фабрике муниције „Први Партизан“, туристички водичи би, сасвим
логично, туристима испричали историју фабрике, вероватно би им неко од
запослених показао и процес производње муниције... Остаје још разлог
доласка туриста: експлозија која се десила септембра 2009. Све што би
туристички водичи рекли, то је: „Стицајем околности, због немарности
радника, десила се експлозија у којој је 7 радника изгубило живот, међу
којима је била и једна жена у другом стању. То је била трагедија за читав
град.“ Како би ова тура била ефектнија, водичи би описивали експлозију,
трагедију, тугу породица настрадалих и тугу грађана. Њима није битна
кривица, већ то сасосећање са унесерећеним, да се трагедија оживи, осети.
Настрадалим радницима нека је лака земља, колико год да је тешка. Фабрика
и даље ради, Ужице и даље живи. Некако. И туризам треба да живи. Али
какав?

Слика 4.: Потенцијалне туристичке дестинације (природне) катастрофе
(експлозија у фабрици Први Партизан- Рупа“ у Ужицу, Земљотрес у Краљеву, поплава
у Обреновцу)
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Наставимо даље трагом Краљева, Обреновца и других настрадалих
градова Србије. И овде би туристички водичи изводили свој перформанс да се
земља тресе и да се реке изливају. Дакле: време, место, жртве, материјална
штета, страх, патња... Природна катастрофа. Било је страшно, било је језиво,
било је и непоновило се. Живот иде даље... Развој нових информационих
технологија нам је понекад и користан. Добро дошао интернет... Земљотрес и
поплаве су природне катастрофе. У то можемо бити сигурни, колико и не
можемо. Виктор Орло, аутор емисије „Поглед“, има другачији поглед,
другачије мисли, анализира, доказује и закључује у својој телевизијској
емисији
„Поглед“
на
АТВ
Одеса:https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=X_M6bo6Fu
08-HAARP
- Psihotropno i klimatsko oružje (II - dio) - Emisija "Pogled" sa Viktorom
Orlom (ATV-Odesa), 2011, као и на другим интернет порталима који јавно
говоре о овом изуму. Што значи да он није једини, да постоји још појединаца
који раде на том разоткривању, ако имају коме и да открију. Овде није реч
само о Србији и Балкану, већ о целом свету. Да ли би туристи после поменуте
емисије имали другачије мишљење о туризму природних катастрофа, да ли би
и даље били корисници истог? О укусима се не расправља, али ако већ мора
да се развија овакав туризам онда нека се прича онако како јесте. У
супротном, постоје неки други циљеви, неки други интереси, некакве друге
(не)пристојне (туристичке) понуде.
На крају или на почетку, да ли је хумано развијати овај облик туризма?
Да ли постоји људскост и саосећање са породицама настрадалих у овим
катастрофама, да ли постоји људскост и хуманост да се на овакав начин
скрнави сећање на страдале, да се скрнави и њихов живот и њихова смрт? Или
је, ипак, битна зарада од ових облика туризма? Да ли је заиста потребно да се
туристи едукују на овакав начин? Или да туристи наставе свој пут катастрофа
у „земљи раја“ и слушају о тамошњим природним катастрофама, или
срушеним близнакињама, да слушају замењена места истине и лажи. Да
посећују дестинације где су честе вулканске ерупције као туристички
атрактивни локалитети, или да не иду у Венецију, како их не би задесила
поплава...? Можда се о укусима не расправља, али покушајмо погледати мало
дубље испод површине воде, заронимо у тај подводни свет и можда ћемо
коначно схватити шта се крије иза туризма природних катастрофа. Да ли је то
туризам катастрофа или катастрофалан туризам или људска катастрофа? Да
ли је то нормалан облик туризма или морбидан облик туризма. Да ли треба да
причамо о томе или да ћутимо и одобримо? Шта је уопште, данас, туризам?
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4.2. МРАЧНИ ТУРИЗАМ
Прва асоцијација на мрачни туризам, као облик морбидног туризма,
јесте мрак, тама, туга, језа, страх, а то би требало да значи и значи да туристи
приликом посете одређене мрачне дестинације треба да осете страх, бол, тугу,
патњу, језу... Мрачни туризам нас, такође, може асоцирати и на послове са
друге стране закона. Дивљење или саосећање, у оба случаја, туристима доноси
само последице. Корисници мрачног туризма (мрачни туристи) уживају и
диве се туђој боли, патњи и пропасти, или саосећају са страдалим жртвама и
уче о и уче се страхотама из прошлости, далеке и блиске, неретко се
припремајући и за такву или сличну будућност. Мрачни туристи свој одмор
„осветљавају атрактивним локалитетима таме“.
Дакле, постоје туристи који се диве страдалима, одају им почаст и
саосећају са њима. Али, постоје и они туристи који се диве извршиоцима тих
страдања и начину на који су гасили животе. На такав начин такав туриста
себе лечи. Морбидно, зар не!? Међутим, и дивљење страдалима, јесте мало
морбидно. И није за туризам. Зашто, чему дивљење. То је жалосно. Жалосно
је то што су људи, ни криви ни дужни страдали. Страдалим жртвама требамо
одати почаст, али не смемо их користити у туризму. На тај начин само
скрнавимо и њихов живот и њихову смрт. Требамо им одати почаст, али их не
смемо користити у туризму.
„Као најбољи пример за то у литературама се наводи пример
гладијаторске борбе у старом Риму. И јавна спаљивања „вештица“ током
шпанске инквизације окупљала су много света, који је долазио да посматра
како људи горе у агонији. Оно што нас може изненадити јесте и чињеница да
је оснивач прве туристичке агенције, Томас Кук организовао „мрачне пакет
аранжмане“ за Енглезе који су желели да виде бојишта из америчког
грађанског рата. Иако неки сматрају да је Европа модел за мрачни туризам
због бројних крвавих ратова у прошлости, где смрт влада туризмом од посета
гробовима песника и краљева до масовних гробова војника који су страдали у
ратовима, мрачни туризам је, ипак, планетарно распрострањена појава.“11
Међутим, мрачни туризам нису само ратови и спаљивање вештица, смрт
славних личности, затвори, иако, Др Бранислав Работић мрачни туризам
дефинише као „путовање у места која асоцирају на смрт, патњу, рат, геноцид,
разне трагичне догађаје и сл.“12 Исти аутор у својој литератури „Селективни
облици туризма“ наводи:

11 Б., Работић, Селективни облици туризма, Висока туристичка школа струковних
студија, Београд, 2013
12 Б., Работић, Селективни облици туризма, Висока туристичка школа струковних
студија, Београд, 2013
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„Као главну одредницу мрачног туризма, многи перципирају, управо
морбидност и бизарност, јер фокусира на несрећу, патњу и смрт. Мрачни
туризам јесте презентовање реалне и комодификоване смрти и локације где су
се догодиле катастрофе: бојна поља и стратишта, где су извршена масовна
стрељања или геноцид, гробља и гробнице, места где су умрле или убијене
славне, затим бивши злогласни затвори и тамнице са ћелијама и справама за
мучење, меморијални споменици рата, као и музеји у којима је заступљена
оваква тематика, и др.“13
Мрачни туризам је, ипак, више од тога. Мрачни туризам јесте то што
поменути аутор у својој литератури наводи, али исто тако мрачни туризам
јесте путовање у места где су се дешавале разне криминалистичке радње, у
места криминалних група и појединаца, као и као и посете гробовима славних
личности, посебно месту њихове смрти. Све ово упућује нас на дефиницију:
„Мрачни туризам представља туристичко путовање у места страдања,
жртава и смрти. Мрачни туризам је скрнављење трагичне прошлости. Мрачни
туризам можемо назвати и крвави туризам, као и поновно страдање.“14 Како
би смо боље разумели мрачни туризам, морамо направити и поделе, као
подоблици морбидног туризма и облици мрачног туризма. Дакле, облици
мрачног туризма су:
 Јавна смрт кроз туризам
 Ратни туризам,
 Криминалистички туризам.

4.2.1. Јавна смрт кроз туризам
Када кажемо „Јавна смрт кроз туризам“, мислимо на туристичке посете
гробљима славних личности и местима њихове смрти, али и кућама у којима
су они рођени, одрастали, живели, као и местима њихових кретања.
Туристичке посете њиховим кућама и местима
њихових кретања не
подразумевају морбидност, напротив то је и потреба колико у сврху одавања
почасти умрлих славних личности, толико и туристичка потреба. Међутим,
аутори ове монографије сматрају да су туристичке посете њиховима
гробовима и местима њихове смрти морбидност, посебно када говоримо о
ђачким екскуризијама.

13 Б., Работић, Селективни облици туризма, Висока туристичка школа струковних
студија, Београд, 2013
14 Б., Јанковић, Ужице, 2016
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Туристичка тура „Јавна смрт“ представља посете локацијама где су
умрле или су убијене славне личности, као и посете њиховим гробовима.
Међу најпосећенијим гробовима убрајају се гробови Мерлин Монро, Мајкл
Џексона, Елвис Прислија, Достојевског, Булгакова, Тошета Проеског, Иве
Андрића, Алексе Шантића, Јована Дучића, и др. А када говоримо о местима
страдања познатих личности туристи често долазе у тунел где је принцеза
Дајана погинула и испред виле Ђани Версаћија, где је и убијен. Туристи
уживају посматрајући њихове гробове и диве се њиховом лику и делу за
живота, али и самом излгеду њихових гробова.
„Гробови славних личности одувек су били својеврсно ходочашће за
живе. Пред надгробним споменицима славних најређе су њихови рођаци,
понекад изгубљени у маси обичних људи који су дошли на гроб неке познате
личности да изразе дивљење ономе што је покојник за живота урадио и
оставио човеченаству. Тако је, на свим гробљима света на којима почива неко
ко је задужио тај исти свет, али тешко ће се наћи гробље попут московског
Новодевичјег, на коме је сахрањен толико број људи који су као политичари,
војници, уметници, научници, писци, па чак и кловнови дали велики допринос
човечанству. Туристи који у све већем броју посећују Москву, не пропуштају
да посете ово гробље славних које је 1898. никло на јужној страни
Новодевичјег манастиру (у чијем дворишту такође почивају неки заслужнии
Руси). Гробље је пројектовао архитекта И.П. Машков. Од 1923. на њему се
сахрањују славне личности. На 7,5 хектара сахрањено је 26 000 људи. На
улазу у гробље, опасано манастирским зидинама са једне и реком Москвом са
друге стране, док на другој обали пуца видик ка Врабчијим горама и
Универзитету Ломоносов, може се за 50 рубаља (1,5 евра) купити нека врста
водича кроз гробље славних.“ 15 На овом гробљу сахрањени су Никита
Хрушчов, Борис Јељцин, Анастас Микојан, Толстој, Чехов, Булгаков, Гогољ,
Достојевски, и многи други.
„Гробља у Лос Анђелесу воде другачију политику према туристима.
Према једном сајту специјализованом за савете посетиоцима гробова
познатих: „Пријатељски настројени људи из Вествудског меморијалног парка
браће Пирс, на пример, радо ће вам показати гроб неке звезде ако их замолите,
а Заувек Холивуд ће вам чак дати детаљну мапу са уцртаним локацијама
гробова звезда.“16

15 В., Станковић, Московска разгледница: Гробље славних, интернет магазин
Време, http://www.vreme.rs/cms/view.php?id=503710
16 http://www.vice.com/rs/read/pored-grobova-bogatih-i-slavnih-u-los-anelesu-va-standeluje-jadno-i-bedno

20

Слика 5: Гроб Ф. Достојевског

Слика 6.: Гроб Б. Јељцина

Као најпознатије атракције овог гробљанског туризма, Др Бранислав
Работић, наводи „чувено париско гробље „Père Lachaise“, које је 1804.године
основао Наполеон Боанпарта. Тамо су сахрањене многе чувене личности –
оперска дива Maria Callas, сликар Modigliani, музичар Jim Morrison,
шансоњерка Edith Piaf, као и композитор Chopin.“17
Да ли је то туризмолошки или историјски печат светске јавне сцене?
Хоћемо ли те Велике људе сачувати од заборава (зло)употребом туризма и
донети последице туристима или те Велике људе можемо сачувати од
заборава и на другачији начин? Да ли овај облик доноси добробит за
човечанство, баш као што су ти велики људи за свог живота својим радом
допринели човечанству?
И Србија, као и друге земље, у туризмолошке сврхе користи своје
славне личности које су за живота дали допринос човечанству, својим делима
обележили одређени период, њихово постојање, наш народ... У Србији
туристи, посебно из бивше Југославије, радо посећују „Кућу цвећа“ – маузолеј
Јосипа Броза Тита, и жале за бившом Југославијом, лепим и добрим животом
у то време, иако постоје различита мишљења и уверења свих људи који су
живели у то време, у тој бившој, неки људи кажу и покојној, Социјалистичкој
Федеративној Републици Југославији, осетили на својој кожи владавину
Јосипа Броза Тита.

17 Б., Работић, Селективни облици туризма, Висока туристичка школа струковних
студија, Београд, 2013
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Ближа Будућност туристе води у Алеју Великана, пролазећи поред других
великана, заустављајући се на гроб Зорана Ђинђића18, који је кратко време био
премијер Републике Србије, и обележио сам почетак 2000.-тих. Свакако да се
у Србији посећују и гробови других великана – песника, писаца, глумаца,
естрадних уметника, сликара и других уметника. Међутим, озбиљнији
проблем су ђачке екскурзије које подразумевају посете гробовима славних
писаца, песника, жртава из ратова... Да ли је паметно и корисно то што
просветни радници воде ученике основних школа на екскурзије управо на
гробове наших познатих песника, писаца, страдалих жртва у Првом и Другом
светском рату...? Да ли деца, са својим родитељима или на ђачкој екскурзији,
треба да посећују те гробове? Да ли треба посећивати гробове великана у
туризмолошке сврхе, колико год они били велики или им се почаст може
одати и без тог туризма. Ученици основне школе требају знати о прошлости
свог народа, о ратовима у којима је наш народ бранио своју домовину, у
ратовима у којима је наш народ гинуо бранећи своју отаџбину, о великим
песницима, писцима и другим истакнутим културним светом из прошлости,
далеке и блиске. Али на часовима историје и књижевности, а не на
екскурзијама, колико год оне биле едукативне, за децу узраста до 13 година
нису едукативне и трауматичне су.

18 Дан атентата на бившег премијера Републике Србије, Зорана Ђинђића, 12.март 2003., многи,
односно заговорници његове политике, означавају као дан када је Србија стала. Велики део
становништва Србије овог датума сваке године доолази испред Скупштине и у Алеју Великана и полажу
цвеће на гроб З. Ђинђића како би му одали почаст. И то је у реду и не треба оспоравати онима који су
били заговорници његове политике, онима који га поштовали и ценили и као политичара, и као човека.
Али то свакако не улази у састав туризма, већ у IN MEMORIAM. Међутим, проблем су сви други дани
када се води туристичка тура Београдом, и успут или наменски се туристи воде на његов гроб. И
настављају причу Дан када је Србија стала, без обзира што пре тога треба поставити питање: Када је
Србија кренула да би стала? Ако вратимо време уназад, мало дубље размислимо, ако већ нешто
причамо туристима, онда им требамо рећи онако како јесте, иако је то наша Србија – Србија се родила,
у сузама, као што свака беба плаче. Али, беби се радују. Ко се радовао рођењу Србије? Појединци. Након
многобројних покушаја, Србија још увек учи да хода и говори. Да ли коначно иде правим путем... није
тема туризма, већ политике... И шта ће од свега ући у историју, а шта у туризам?

22

Слика 7.: Едукативна екскурзија? – Основци на гробу песникиње
Десанке Максимовић

и споменик ученицима V3 који су погубљени у истом дану... И ученици
основне школе морају знати напамет Крваву бајку.

Слика 8.: Едукативна екскурзија ? – Крвава бајка
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Зашто је потребно да дете од 10 година буде на гробу Десанке
Максимовић или неког другог песника? Зашто је потребно да дете од 10
година дође у Шумарице и види споменик ученика V3 и слуша Крваву бајку
песникиње Десанке Максимовић? Да би после тога имало ноћне море, било у
страху, плакало...? Едукативно сигурно није, јер дете тог узраста то и не
разуме, посебно не данас, када живимо ову савременост. Да ли морамо да
ћутимо или можемо да устанемо и да се боримо за нашу децу? Куда нас воде
креатори, наручиоци и извођачи радова, односно оваквих туристичких
аранжмана?
Замислите само колико Македонија има зараде од посете гробу и музеју,
истакнутог музичара Тошета Проеског? Туристи из бивше Југославије,
Европе, чак и света редовно посећују гроб и музеј Т. Проеског. Али, људи
који живе у Македонији нису чести посетиоци овог места. Није њима жао
новца који би ту оставили. Далеко од тога да га нису волели. Волели су га
много, поштовали су га, слушали га, и данас га воле, и данас слушају његове
песме...али... тиризам би се најежио на приче, на сумње Македонаца. Шта се
заправо десило и зашто се десило19?
...Да туризам пева тако тужно, ипак мистериозно... Да туризам пева
умирући или туризам умире певајући!?!
Да ли је то оно чему тежимо? Да кроз туризам „оживимо“ Елвис
Прислија, Мајкл Џексона, Мерлон Монро, Достојевског, Булгакова, Тита,
Зорана Радмиловића, Миодрага Петровића Чкаљу, Драгана Николића,
Маринка Маџгаља, Милорада Мандића Манду, и друге славне личности.
Оваквом туризму упаво ће послужити цитат чувеног Зорана Радмиловића:
„Када умреш ти не знаш да си умро и није ти тешко. Исто је тако и кад си
глуп.“

Слика 9.: Тоше Проески, вечна му слава

19 Туристи могу детаљније сазнати претрагом на интернету, довољне су само кључне речи
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Аутори ове монографије позивају да се, барем још једном, размисли о
овом облику туризма. Гроб, смрт, прошлост...садашњост... Где је и шта је
будућност? Где је и шта је туризам. Да ли туризам подразумева слободно
време које се користи обилазећи, или одлазећи у дестинације ради одмора,
рекреације и забаве или исказивање жалости за преминулим славним
личностима, дивљење њиховим надгробним споменицима? Или можда овај
облик туризма можемо сматрати едукативним? Шта је едукативни туризам?
Гробље свакако није. Али, на пример, „Путевима Николе Тесле“ јесте и
едукативни и индустријски туризам? То треба да се организује за туристе свих
узраста, и организује се. „У Заводу за проучавање културног развитка
окупљени су стручњаци из ЕПС-а, Музеја Николе Тесле и Музеја науке и
технике, као и Туристичке организације Србије, који су осмислили прву
индустријску руту – Путевима српских стогодишњих хидроелектрана. Србија
је међу првим земљама у Европи почела да производи струју, а само четири
године после Нијагариних водопада настала је хидроелектрана на Ђетињи.
Управо ова стогодишњакиња из Ужица прва је унизу бисера савршено
очуваних срспких хидроелектрана. – Полазна и кључна тачка ове руте био би
Музеј Никола Тесла који годишње посети 30 000 људи. – каже Владимир
Јеленковић, директор музеја. Поред хидроелекттране на Ђетињи, обавезно ова
постројења треба видети у Вучју и Гамзиграду...“20 Дакле, то је едукативни
туризам. Никола Тесла је допринео човечанству, јер да није њега ми би смо
можда и данас живели у мраку. На неки начин и живимо у мраку. Тесла је
нама дао струју, а ми њему музеј и новчаницу од 100 динара. Да ли би неко
могао туристима да објасни зашто је лик Николе Тесле на новчаници од само
100 динара, зашто је он мање вредан од свих других који су на новчаницама
већих апоена? А захваљујући њему ми користимо струју. Даље, када говоримо
о том гробљанском едукативном туризму, зашто се не организују туристичке
туре гробљима доктора наука и магистара. Они се чак и не сахрањују у неким
алејама великана. А толико су допринели човечанству. Зар се допринос у
науци не рачуна? Зашто су доктори наука мање вредни од неких криминалаца,
политичара, естрадних уметника...? Наравно да нису. Наши доктори наука и
магистри су вреднији од свих тих естрадних уметника, политичара,
криминалаца. Али нема ко то да види, наш туризам то не види. Заправо, они
који организују те гробљанске туристичке туре, које називају едукативним, то
не виде. А шта друго и да очекујемо од њих. На крају: Куда овај туризам
води? Прошлост – Садашњост – Будућност ... Да ли ћемо да живимо
прошлост или садашњост за будућност или само садашњост и радити на
бољем животу данас како би и будућност била боља? Од кога зависи? Ми
можда не можемо променити свет, али можемо променити прво себе, а онда
ће и свет почети да се мења. И туризам, нормални туризам. Особа по особа.
Туриста по туриста.
20 А. Крсмановић, Путевима Николе Тесле, дневни лист Новости, Београд,
29.04.2012
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Дакле, поглед на лепу страну живота, на уметност, на пример. На књиге,
на пример. У сваком случају, сећање на истакнуте личности треба да се негује.
Али не кроз туризам. Не кроз гробља и места смрти познатих личности. Јер то
није туризам.

4.2.2. Ратни туризам
Док многи мисле да ратни туризам не постоји, „Хенри Газе, један од
првих туристичких агената, започео је ратну туристичку туру „разгледање
бојног поља поред Ватерлоуа21 у Белгији, 1854.године, која је била и главна
дестинација туриста туристичке агенције „Polytechnic Touring Association“,
1886.године. Томас Кук је промовисао путовања на бојна поља другог
Боерског рата22, а веће групе туриста пратиле су ток француско-пруског рата23
(19.јул 1870. – 10.мај 1871.), те посећивале поприште битака.“24 Ово, наравно,
нису једине дестинације ратног туризма, ово је био само почетак. Ту су и
Јапан (Хирошима25), Вијетнам, Ирак26, Иран, Сирија, Либија, Хрватска, Босна
и Херцеговина, Косово и Метохија, Србија и, на жалост, многе друге. Нико
нормалан не жели да се дешава ни рат ни ратни туризам,

21 Битка код Ватерлоуа – 18.јуна 1815.године, пресудна битка између Француске
(цар Наполеон) и Енглеске (војвода од Велинтона)
22 Данашња јужноафричка република, где се рат водио код Велике Британије и
раније насељених европских колонизатора 11.октобра 1899.године – 31.маја
1902.године.
23 http://www.croatialink.com/wiki/Ratni_turizam
24 Б. Работић, Селективни облици туризма, Висока туристичка школа струковних
студија, Београд, 2013
25 Хирошима је била циљ првог нуклеарног напада у историји ратовања, када су
Американци бацили атомску бомбу 6.августа 1945.године. Град је потпуно
уништен, а од последица бомбе умрло је око 150 000 људи – B 92 online, Mračni
turizam
–
tragom
tragedija,
Beograd,
2012,
http://www.b92.net/putovanja/zanimljivosti.php?yyyy=2012&mm=04&dd=24&nav_id=60
3367
26 https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=aMSZ2ipDqag – AH-64
Apache Helicopter Attacks ISIS IRAQ Compilation
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јер рат „наставак политике кроз сукоб интереса политичке, војне и економске
дистрибуције разних ресурса.“27 А ратни туризам, као део мрачног туризма,
подсећа на време и место страдања, смрти, геноцида, патње, силовања,
разарања, отимања, и, више него често, лажног и погрешног оптуживања.
Међутим, ратови нису само између људи, јер историја света је историја
ратовања, у свему и свуда је рат. Живот је вечита борба, вечити рат. А то
значи да постоји више типова рата, а то су: „животињски рат (инстиктивни
колективни одбрамбени механизам животиња), примитивни (окружен
ритуалима и магијама, трансформације ратника у племенима, част, слава и
освета), политички (формирање држава), модерни (повећање ресурса,
масовна продукција оружја, брза комуникација), пост-модерни (инфо-рат,
виртуелни рат, напад на електронско-комуникацијске системе непријатеља
употребом вируса или електромагнетских експлозија), нуклеарни рат (након
оваквог рата милијарде људи постаје подложна нападима разних болести,
оштећује се сама ДНК молекула).“28
Даље, ратови који су се дешавали у прошлости, далекој и блиској, а који
могу послужити и служе онима који креирају ратне туристичке аранжмане, су:
антички ратови (Тројански рат, Пелепонески, Сиријски и др.), ратови из
средњег (Крсташки ратови, Стогодишњи рат и др.) и новог века
(Тридесетогодишњи рат, Енглески грађански рат, рат за шпанско нааслеђе,
Амерички рат за независност, америчко-Француски рат, Наполеонови ратови,
Америчко – британски рат, америчко-мексички, америчко-шански рат,
Кримски рат, Грчки рат за независност, Руско-Јапански рат, Баклански ратови
и др.), ратови модерног доба (Први светски рат, Грчко-Турски рат, Шпански
грађански рат, Други светски рат, Хладни рат, Корејски, Вијетнамски,
Иранско-Ирачки рат, Заливкси рат, Домовински рат – Распад СФРЈ –
Хрватски рат за независност, Рат у Босни и Херцеговини, рат на Косову и
Метохији, НАТО агресија над Србијом, Рат у Либији, Ираку, Сирији,
Украјини) и постмодерни и нуклеарни рат (Трећи светски рат).
Груба, али права реалност даје још већу листу ратова од наведене, на
жалост, а тамо где је рат нема живота, и туристи који прихвате понуду ратних
туристичких аранжмана улазе у зачарани круг из којег је тешко изаћи.
Заправо, до кад год трајао рат неће бити ни живота за нормалан свет, неће
бити ни радног ни слободног времена, неће бити ни туризма.

27 C., Clausewitz.: On War, Trans.Col.J.J. Graham. Penguin Books: Harmondsworth,1982
28 C., Clausewitz.: On War, Trans.Col.J.J. Graham. Penguin Books: Harmondsworth,1982
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Како би смо схватили шта значи рат и шта значи мир, живот у рату и живот у
миру, послужићемо се једним цитатом: „Човек као свесно биће, најпре, је
настојао да разуме свет који га окружује и да сазна више о стварности која га
окружује.“29 Међутим, колико год се човек трудио, морао је прво спознати
себе да би могао разумети и свет. Јер, у сваком човеку постоји и добро и лоше,
и памет и глупост, и похлепа и скромност. На сам склоп и карактер личности
утичу и многи други фактори, појединац сам одлучује, у зависности од његове
памети или глупости, којој ће се страни приклонити и какав ће бити. Такође,
свет и стварност човек ће спознати на начин какав је и он сам и сходно томе
деловати даље у животу, мирним или ратним путем. С тим у вези, ако се
осврнемо на прошлост видећемо ратове, али ако погледамо у будућност ми
можда видимо мир, али неко други ту будућност види у рату. Сведоци смо
тренутног дешавања у свету и када то једном прође можемо да се надамо да
тренутна ратна подручја не буду будуће ратне туристичке дестинације или да
се боримо за то. Од нас зависи каква ће наша будућност бити и управо због те
будућности потребно је истраживати, писати и причати о рату и ратном
туризму.

Слика 10.: Рат (за ратни туризам)

Слика 11.: Рушење старог моста у
Мостару, данас виртуелни приказ у
туризму

29 М. Ђуричић, Методологија израде специјалистичког рада, Висока пословнотехничка школа струковних студија, Ужице и ИЦ „ИР – МИР“ Ужице, 2012
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„Реалистична политичка теорија рата претпоставља да су циљ рата и
његова сврха добијање моћи, земље или неке сировине. Природа рата само
рефлектује интерес државе.“30 Исход рата је увек исти: страдање. Историја се,
на жалост, прича (кроз туризам) и понавља кроз „завијену форму“
истовремене замене места лажи и истине, а сваки следећи корак, заиста,
зависи од нас. Да ли ћемо се и сами увити у образац или ћемо се суочити са
истином и решити проблем? Јер, проблем се не игнорише, проблем се решава.
Проблем се решава само мирним путем, и након одговора питања: Зашто?
Зашто су уништени животи, зашто је морало доћо до тих геноцида, силовања,
масакара, зашто су људи изгубили своје домове, зашто им је одузет понос,
част и зашто им је одузето срце? Зашто су срушени мостови и мостови међу
људима? Зашто је створена мржња међу људима? Зашто су направљене
поделе? Куда све то води? И ко је крив?
Одговори на ова питања леже управо у наведеној дефиницији рата
аутора A. Mosoley – а. Дакле, због добијања моћи, природних сировина, због
„малих-великих група људи“ који се налазе свуда у свету, које можда виђамо
у свакодневном животу, али не знамо шта се иза њих крије. Ако још једном
погледамо на дешавања у свету, на катастрофе од стране људске руке и на
природне катастрофе, онда можемо схватити и да се рат води између човека и
природе и онда можемо видети куда све то води.
Дакле, рат је оружани сукоб политике у којој страдају обични и
недужни људи, вештачка појава којег побеђује природа, а ратни туризам јесте
свако туристичко путовање у места прошлих страдања које проузрокује
поновно страдање. Ратни туризам је свака посета подручјима која су била
захваћена ратом, а која се данас користе у сврху „едукације“ туриста,
независно од тога да ли им је то главна дестинација или успутна станица или
то улази у факултативни излет.
Легално или нелегално, главно или успутно, али то постоји и не можемо
окретати главу од тога и правити се као да се ништа не дешава и да то нама не
може да се деси. Не можемо окретати главу од тога да нашој деци неће бити
ништа ако оду на екскурзију и слушају причу о страдалим жртвама из Првог и
Другог светског рата. Не можемо мислити да нам неће бити ништа ако
посетимо масовне гробнице и чујемо причу о начину страдања невиних људи.
И не можемо мислити да путем таквих туристичких посета одајемо почаст
страдалим жртвама. Јер, жртве ратних сукоба можемо чувати од заборава и
одавати им почаст и на друге начине, никако злоупотребом туризма. Јер,
ратни туризам је само злоупотреба туризма и туриста, пре свега злоупотреба
жртава из ратних сукоба.

30 A., Mosoley.: A philosophy of war, Algora Publishing, New York, 2002
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Злоупотреба, јер неко зарађује новац на туђој боли, патњи, страху, употребом
силе тихе стратегије, силе хартија од вредности, хемијских елемената и
економско пропагандно поруџбеног програма са елегантно упакованим гмо
производима за децу и одрасле. И све то у радно и слободно време, у
свакодневном животу и кроз мрачна туристичка путовања.

Слика 12.: Ратни туризам (Добро дошли у свет реалности)

Реална и права слика почиње од њеног дефинисања: „Ратни туризам
представља узрочно-последичну везу између рата и рата, продужене мисије
рата у миру, за додатне зараде за следеће походе на освајање света.“31
Реална и права слика у природној величини није дозвољена било кад,
било где и било за кога. Реална и права слика у природној величини
захваљујући генетски модификованим организмима наставља свој пут
туристичким аранжманима.

31 B., Janković, War tourism, „Second International Conference „Higher Education in
function of development of tourism in Serbia and Western Balkans“, Business Technical
College of Vocational Studies, Užice, 2015, B.Jankovic, Morbid tourism with accent on
crime and war tourism, Lambert Academic Publishing, Subricken, Germany, 2016,
B.Janković, Morbidni turizam – specijalistički rad, Visoka poslovno-tehnička škola
strukovnih studija. Užice, 2016
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4.2.2.1. Ратни Туристички Аранжмани
Ратни туристички аранжмани постоје и ратне туристичке дестинације
бележе толики раст посета да прелази границу свести и самим започињањем
оваквих аранжмана губи се свака хуманост и свака човеченост. Скрнави се
туризам и сећање на страдале. Скрнави се и смрт, скрнави се и живот.
Скрнави се свако постојање човека. Креатори оваквих аранжмана и поједини
туристички радници, како поједини просветни радници кажу, лешинарски
туризам оправдавају укусом о којем се не расправља – постоје туристи који
воле горак укус, укус бола и патње, укус смрти. Тачно је да постоје, али да не
постоје туристи не би ни волели. Да не постоји понуда не би постојала ни
тражња. Подсећање и представљање ратних збивања јесте ништа друго до
садизам и мазохизам. Ако то није, покушајмо да ове аранжмане схватимо као
саставни и нормални део нашег годишњег одмора на коме се туристи требају
одморити, разонодити, забавити, уживати. Да ли то заиста могу?
„Преко милион туриста посети Аушвиц-Биркенау, концентрациони
логор и логор смрти где је око милион Јевреја убијено од стране нациста у
Другом светском рату. Туристи са „уживањем“ слушају причу о томе како су
Јевреји мучени и убијани, туристи се са уживањем освежавају под тушевима
који су представљали гасну комору... Поље смрти у Камбоџи данас је веома
посећена дестинација где туристи „радо“ слушају о стравичним злочинима
Црвених Кмера који су Камбоџом владали од 1975. до 1979.године. За то
време побијено је милион и по људи и то је за туристе „посебна сласт“. Као
последица велике битке на Чегру (31.мај 1809.), чувена Ћеле кула је „идеално“
туристичко место за ученике основних школа који са „уживањем и
разумевањем“ слушају о томе како су Турци скупљали главе погинулих
српских војника на Чегру, а потом им драли кожу, а лобање узидали у кулу.
Током лета, српским туристима „највише прија“ да се сунчају на костима свог
народа у Јасеновцу. Страдање Вуковара током Домовинског рата данас је
главно јело истог града, јер туристи „радо“ и редовно посећују Меморијално
гробље жртава из поменутог рата, Камени криж на ушћу Вуке у Дунав, место
масовне гробнице у Овчари и још низ других садржаја који подсећају на
страдање Вуковара, где се права истина нема од кога чути. Британци користе
српску муку, па за 2 400 фунти обилазе Сребреницу и место злочина и
слушају причу у којој се и без туризма мењају места лажи и истине. ...
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Босна и Херцеговина пласирала се на друго место листе 10 застрашујућих
земаља које туристи морају посетити. И радо посећују и осећају дух
прошлости у тој земљи, посебно у Тунелу Спаса који је повезивао опкољено
Сарајево. Туристи се занимају за старе фотографије, наоружање, алат којим је
тунел прокопан. И поново се копа по ранама, иако су још свеже. Туристи
уживају у тим ископинама.“32
Овај „укратко“ описан ратни туризам као годишњи одмор у коме
туристи „уживају и у којем се забављају“ само је увод у ратне туристичке
аранжмане које ће аутор представити, којима себи дозвољава да представи
оно што нас највише боли. Јер, док друге боли истина, нас овде боли лаж.
Представљањем ратних туристичких аранжмана, који ако већ неко на високим
функцијама инсистира на томе, аутор се бори за правду и истину, за живот, за
туризам – нормални туризам. Међутим, ова борба неће бити истицањем
природних и културних лепота одређених туристичких дестинација, већ
представљањем свих ужаса који су се дешавали у блиској прошлости, али који
се и данас дешавају. Аутор не жели да „лепом речју гвоздена врата отвори“33 ,
већ да истином очи отвори, ма колико та истина коштала. На крају ћемо
схватити да исто толико колико није потребан рат није потребан ни ратни
туризам.

32 Подаци дестинација преузети из: Селективни облици туризма, Б. Работић,
Висока туристичка школа струковних студија, Београд, 2012; Advance – напредно
новинарство, Вараждин, 2014 - http://www.advance.hr/vijesti/prica-o-ekstremnojsamodostatnosti-ideologiji-genocidnoj-nultoj-godini-gradovima-duhovima-i-poljima-smrtikambodza-i-crveni-kmeri/
; Лешинарски туризам: online magazin Doznajemo,
http://doznajemo.com/2012/03/10/lesinarski-turizam-britanci-za-2-400-funti-nudeobilazak-stratista-u-srebrenici-brda-odakle-je-pucano-na-sarajevo , Sarajevo, 2012 ;
Туристички
адути:
:
online
magazin
Doznajemo,
http://doznajemo.com/2012/04/22/turisticki-aduti-u-bih-na-drugom-mjestu-liste-desetzastrasujucih-zemalja-koje-turisti-moraju-posjetiti , Sarajevo, 2012 ; Ратни туризам – У
БиХ најатрактивнији Тунел спаса, а у Хрватској намеравају нудити вожњу тенком,
http://doznajemo.com/2015/02/17/ratni-turizam-u-bih-najatraktivniji-tunel-spasa-uhrvatskoj-namjeravaju-nuditi-vožnju-tenkom , Sarajevo, 2015
33 Стара народна изрека
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Туристи, одакле год да долазе, долазе „радо и редовно“ на некадашња
ратна подручја и препоручују својим пријатељима да, прво као увод у
аранжмане који следе, чују „изванредну“ причу туристичког водича: „Некада
давно у једној земљи живео је срећно један народ са другим народом и са трећим
народом, делили су заједно и сузе и смех, и парче хлеба и воду са истог извора пили,
дуго су они тако у слози били. А онда су од некуд дошли вук и лисица. Лисица је
причала бајку једном народу о лепом животу насамо, да је мање више, док је вук
комадао остале народе, скидао им кожу са костију, грицкао месо, полако са
уживањем, ноктима задирао дубоко у органе... играо се са њима, са сваким по на особ,
а онда на живо вадио... Оставио очи да гледају како вук ждере, оставио уши да
слушају како се лисица смеје, оставио срце да ради... до последњег даха... а онда
народ није могао чути лисичји смех, није могао да гледа крвава уста вука... а вук
халапљиво прождера све до последње капи крви. И тако народа више нема, ни једног,
ни другог, ни трећег. Остали су само вук и лисица на отетој земљи и живе срећно.“ 34

Едукативно-забавни туризам о чијем се укусу не расправља?
Ратни Туристички Аранжман „СФРЈ“
Реалну слику прошлости, садашњости и будућности ратног туризма
аутор представља нама најближим и најболнијим ратом као туристички
аранжман „СФРЈ“. Овај аранжман објашњава настанак, опстанак и распад
система зачараним кругом лажи „малих-великих група“ наметањем
идеологије да је мање више.
У циљу коначног схватања да ли је ратни туризам користан или штетан,
и за оне који користе и за оне који креирају, овим туристичким аранжманом
можемо бити трн у оку, као што је и сама СФРЈ била креаторима рата, сада
креаторима ратног туризма. Јер, када раеализујемо овакав арнажман, можда ће
и они стати. Можда можемо само да се надамо, а можда можемо и да
опстанемо у својој замисли. Дакле, ратни туристички аранжман СФРЈ би
погао почети истином...

Слика 13.: Туристичка разгледница – Застава СФРЈ

34 Измишљена бајка аутора (Б.Ј.) ове монографије, коју би туристички водичи могли
приповедати својим ратним туристима
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Социјалистичка Федеративна Република Југославија (СФРЈ), другим
заседањем АВНОЈ-а, настала је 29. Новембра 1943.године. Србија, Босна и
Херцеговина, Црна Гора, Хрватска, Словенија, Косово и Метохија и
Македонија чиниле су управо СФРЈ, као „мултинационална и
мултирелигијска мешавина, која је имала снажну социјалну политику, којој
није могао наудити ниједан страни банкар или инвеститор. Југословени су
били поносни на економски напредак након Другог светског рата, те су уз
социјалистичке норме имплементирали елементе слободног тржишта и
отвореност граница за туристе који су осигуравали стални прилив девиза. То
је била држава коју капиталистички свет није могао толерисати. “35
Грађани СФРЈ живели су у сасвим нормалној верски измешаној
(православље, католичанство и ислам) заједници. „Од 1960. до 1982. Године
Југославија је имала један од највећих постотака раста привреде у свету,
пристојан животни стандард, бесплатну медицинску и здравствену заштиту,
бесплатно школство и осигуран посао, обавезни плаћени годишњи одмор,
писменост која је прелазила 90% и социјалну стабилност. Југославија је била
добро транспортно повезана, а њен важан геостратешки положај је многима
био трн у оку.“ 36 Како би се чланице Федерације онеспособиле, а „малевелике групе“ претвориле у силу, распад Југославије је осмишљен од стране
САД-а и њених западњачких савезника: „Још за време администрације
Роналда Регана створен је план за уништавање слободне тржишне економије
независне Југославије, који је уредно документован под називом „Директива
националне сигурности 133“. У сарадњи са тајним службама САД-а, Немачка
тајна служба је 1979.године оформила тим тајних агената у Загребу с мисијом
потпоре политичарима који желе промовисати етничку мржњу у Хрватској и
Босни и Херцеговини и која ће довести до разарања Југославије.“37
Масовни немири албанског становништва на Косову и Метохији
најавили су распад СФРЈ још 11. марта 1981. године. Од ове године,
нетрпељивост албанског према српском становништву, у срцу средњовековне
Србије, годинама је расла и кулминирала бројним нападима на српско
становништо, а све захваљујући „мировним снагама“ из Америке који су
формирали своју војну базу (Camp Bondsteel 38) на овој територији.
35 Љ. Шаран: Америчка улога у распаду Југославије и настанак држава с „грчким
синдромом“, чланак, Matrix World, http://www.matrixworld.com , Хрватска, 2015
36 Šaran, Lj.: Američka uloga u raspadu Jugoslavije i nastanak država s „grčkim
sindromom“, članak, Matrix World, http://www.matrixworld.com , Hrvatska, 2015
37 Љ. Шаран: Америчка улога у распаду Југославије и настанак држава с „грчким
синдромом“, чланак, Matrix World, http://www.matrixworld.com , Хрватска, 2015
38 Camp Bondsteel, најпознатији и најчувенији по злу, је главна војна база САД на
КиМ, под командом КФОР-а. Смештена је поред Урошевца на истоку јужне српске
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Отворен и директан „Распад СФРЈ започет је проглашавањем независности
Словеније 25. јуна 1991.године десетодневним ратом против ЈНА. У лето
1991.године интензивирани су ратни сукоби између хрватске војске и ЈНА.
Република Македонија се без рата одвојила од СФРЈ 8. септембра 1991.
године. Делимичну мобилизацију ЈНА проглашава 3. октобра 1991.године, а
Хрватска 8. октобра 1991.године проглашава прекид свих веза са остатком
СФРЈ. Оружани сукоби у Босни и Херцеговини почели су другог дана
Референдума о независности БиХ, 1. марта 1992.године. Наводни повод за
почетак у БиХ је убиство 39старог свата испред цркве на Башчаршији у
Сарајеву.“40

Слика 14.: Почетак рата у БиХ, Сарајево – Башчаршија

Током рата у Републици Хрватској и Босни и Херцеговини десиле су се
многобројне незаборавне страхоте, убиства, геноциди, силовања, масакри,
рушење градова, мостова...
покрајине. База служи као седиште НАТО-а. Ужива екстратериторијалност и
потчињава се само Пентагону... – Др Петар Искендеров, http://www.ruskarec.ru ,
2013
39 Припадник зелених беретки Рамиз Делалић пуцао је на српску свадбену поворку
на Башчаршији и усмртио младожењиног оца Николу Гардовића. ДОгађај је познат
као убиство старог свата испред цркве на Башчаршији у Сарајеву.
40 Љ. Шаран: Америчка улога у распаду Југославије и настанак држава с „грчким
синдромом“, чланак, Matrix World, http://www.matrixworld.com , Хрватска, 2015
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Слика 15.: Део масакра у Сребреници, жртве рата, Операција „Олуја“ (Злочини
над Србима који се преносе на туризам)

... да би се рат, коначно, завршио Дејтонским споразумом 21. новембра
1995.године, у ваздухопловној бази Рајт Петерсон у Дејтону (Охајо). Овај
споразум свечано је ратификован у Паризу 14. децембра 1995.године.
Стрељањем СФРЈ, „све државе настале распадом Југославије су прошле
кроз трауматична искуства која се граниче са лудилом, док онемоћала маса
некадашњих народа и народности СФРЈ тек почиње прихватати чињеницу да
„мање није више“ те да од бољег живота ограниченим национално набијеним
државицама нема простора за оставривање просперитета и економске
стабилности.“41
Ова укратко описана историја бивше Југославије, или како појединци
воле да кажу покојне Југославије, туристима ће бити још јаснија
приказивањем документарног филма „The weight of chains – Тежина ланаца“
аутора Бориса Малагурског. На овај начин, туристи ће сазнати како су до тада
мале, а од тада велике силе потпиривале националну мржњу, стварали
политичаре екстремисте и каквом су пропагандом, новчаним средствима и
отвореним управљањем догађајима у и око Југославије створили малене и
неспособне државе како би њихови житељи постали модерни робови уз
пљачкање природних ресурса и уништавање привреде. Овде, свакако и на
жалост, није крај. Ратни туристички аранжман „СФРЈ“ се наставља
представљањем даљих разарања преосталих државица бивше Југославије:
НАТО агресори бомбардовали су Савезну Републику Југославију од 24. марта
1999. до 10. јуна 1999.године. Нико од наручиоца и починиоца није под УН
истрагом, нити оптужен за почињен геноцид и друге ратне злочине током
бомбардовања Југославије 1999.године. Али ми нисмо заборавили. И као да и
41 Љ. Шаран: Америчка улога у распаду Југославије и настанак држава с „грчким
синдромом“, чланак, Matrix World, http://www.matrixworld.com , Хрватска, 2015
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то није довољно, „Црна Гора се под диригентском палицом америчког
дипломате одваја од Србије 2. јуна 2006.године“ 42 ,
а 17. Фебруара
2008.године је „на ванредној седници косовског парламента усвојена
Декларација о независности Косова“43.
Од Социјалистичке Федеративне Републике Југославије која је
обухватала шест република, данас имамо: Република Словенија, Република
Македонија, Република Хрватска, Федерација Босне и Херцеговине и
Република Српска, Република Црна Гора, Аутономна Покрајина Косово и
Метохија, Република Србија, а самим тим одређени су и нови позивни
бројеви: 00386 Словенија, 00389 Македонија, 00385 Хрватска, 00387 Босна и
Херцеговина, 00382 Црна Гора, 00383 Косово и Метохија и 00381 Србија, где
јасно видимо да недостаје 000384 који чека своје... Овде би било интересантно
да туристима нарпавимо наградну игру: Ко погоди коме иде овај позивни број,
добија наградно путовање у место где ће бити и додељен овај број. Тачан
одговор и наградно путовање се може пролонгорати, десити убрзо, али у
најбољем случају може уопште и да се не деси.

42 „Представник ЕУ посредством америчког конзулата у Подгорици одржао је
састанак 12.јануара 2005. Године са водећим црногорским политичарима ради
имплементације референдума за издвајање Црне Горе из заједнице са Србијом.
Гласови на референдуму били су манипулисани споља, што у америчке дипломате,
импресиониране Лајчаковим „дипломатским“ вештинама описали: „Његови напори
заслужују нашу пуну подршку, у оба случаја – постизању (наметању) политичког
компромиса (између црногорских партија) и спровођењу референдума!“ Америчке
дипломате и Мирослав Лајчек у подгоричком конзулату разрадили су стратегију и
техничка питања референдума означена степеном тајности као веома
„осетљива“, произилази да је тзв. слободни независни референдум у Црној Гори о
издвајању из државне заједнице са Србијом био све само не легалан и независтан.“ –
М., Новаковић, (Про)Западни злочин, Лулу (publisher), 2014
43 Б 92 : Косово прогласило независност,
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2008&mm=02&dd=17&nav_id=285184
17.фебруар 2008
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На крају, као подоблик ратног туризма, виртуелни филмски ратни
туризам може допринети овом туристичком аранжману. Наиме, туристима се,
у циљу што вернијег приказа и доживљаја распадања Федерације, могу
приказати филмови: Лепа села лепо горе, Спаситељ, Турнеја, Вуковар и једна
прича, Небеска удица, Рат уживо, и другови филмови базирани по истинитим
догађајима из ратих дешавања на просторима бивше Југуславије. А обзиром
да је силовање често повезано са ратом (због алкохола, мушке апстиненције
током рата и једноставно примитивној мржњи према непријатељима којом се
воде да треба што бруталније поступати према истима), што је такође
приказано и у филмовима и у књигама (које се баве ратном тематиком
поменутих подручја), па се самим тим ствара још један подоблик, а то је ратни
секс туризам.
Када говоримо о основном информисању ратних туриста (случајних и
намерних), поред самих ратних дешавања, зараћених страна, места и датума,
морамо увек додати још једну информацију, о којој се или не говори или
намерно погрешно информише, а то је свакако одговор на питање „ко је
крив?“. А криве су, „мале-велике групе људи“ које желе моћ над целим
светом. У интервијуу за дневни лист „Политика“, Владимир Кецмановић
(аутор романа „Осама“) говори управо о жртвама рата и џелатима, о томе ко је
крив:
„Жртве су сви они који су непосредно или посредно страдали, сви који
су живели на подручјима на којима су се ратови деведесетих водили, као и
они који ће у наредним вековима живети на тим просторима, контаминираним
осиромашеним уранијумом и мржњом. Као што се осиромашени уранијум,
којим су засути Србија, а посебно Космет, Република Српска и
бошњачко.хрватска федерација, неће зауставити на државним и ентитетским
границама, него ће тровати и већ трује, генерације Македонаца, Хрвата,
Бугара... тако ни наслеђе мржње административним границама није омеђено.
Жртве су сви балкански народи, а неке од тих жртава су истовремено и
џелати. И тих жртава-џелата има међу припадницима свих балканских народа.
Постоје, међутим, џелати који, барем за сада, нису и жртве. То су они који
притискају дугмиће и повлаче конце и који од Балкана живе далеко, па им та
даљина даје право да верују како су и од на Балкан посејаног осиромашеног
уранијума и од балканске мржње, од Балканцима намењених судова, па чак и
од саме правде вечно поштеђени.“ 44

44 З., Радисављевић, Неке су жртве истовремено и џелати, интервју са
Владимиром Кецмановићем, дневни лист Политика, Београд, 2015
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До када ће ови џелати бити поштеђени и да ли ће зависи и од свести и
подсвести обичног народа који живи радним и слободним данима, односно у
данима рада и у данима одмора и забаве, посебно оних који свој одмор и своју
забаву виде у ратним туристичким дестинацијама, ужасима и страхотама која
су се дешавала током ратних дешавања. Кроз народну пословицу: „Не памти
се злочин да би се злочин на злочин враћао, већ се злочин памти да се не би
понаваљао“, аутор ове монографије додаје факултативне излете: Ни сребро ни
злато, Бљесак, Олуја, и Трансплаторни туризам у кући жуте боје.
Први факултативни излет „Ни сребро, ни злато“ јесте излет у
Сребреницу, где се 11. јула 1995.године десио „геноцид над...“. Упућенији
туристи би могли и сами проценити зашто се овај ратни туристички излет
назива „Ни сребро, ни злато“ и коме би овај вид туризма ишао у прилог. Да ли
је у питању новац или нешто друго? У сваком случају, да излет буде
потпунији поткрепићемо се чињеницама које су други приказали:
„Сребренички масакр представља највећи тријумф пропаганде у
балканским ратовима.“45
Оно што туристи треба да схвате из навода професора Е. Хермана, јесте
да је званична верзија догађаја у Сребреница лаж и да је сам факултативни
излет бесмислица. Али, зашто је то тако, погледајмо у следећим наводима:
„Најгори део сребреничке приче лежи у чињеници да се на том подручју
скоро непрекидно гинуло од 1992.-1995. За то главну одговорност сносе
западни државници који су прво признали независност Босне и Херцеговине
пре договора њених конститутивних народа, знајући да ће то неминовно
довести до рата и крвопролића, а затим минирали Лисабонски споразум од
фебруара 1992. последњу прилику да се народи ипак договоре и рат избегне.
...“ 46 Иако туристи знају званичну верзију догађаја, добро би било да се
направи паралела са правом истином. Можемо импровизовати Тренутак
истине: Шта се десило у Сребреници 11.јула 1995.године?

45 Едвард Херман, професор Универзитета у Пенсилванији, шеф америчко-европске
групе
за
истраживање
ратних
злочина
у
БиХ,
2015,
http://www.srpskapolitika.com/intervjui/2010/latinica/015.html
46 А. Павић, Забрањена истина о Сребреници, Легенда, Чачак, 2010
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„Зли српски агресори, запенушани у својој борби за Велику Србију
упали су 11.јула 1995.године у незаштићену Сребреницу, једну од
демилитаризованих „заштићених зона“ које је УН створио у БиХ, и одвојивши
мушкарце од жена и деце, починили геноцид над око 7 000 – 8 000
муслиманских мушкараца, ... и затим учини све да то прикрију, а Добри Запад
је на крају био приморан да војно интервенише и донесе „мир“ балканским
дивљацима, од којих су најдивљији Срби, који су криви за апсолутно све што
се десило на простору бивше Југославије, због чега их треба држати под
сталним притиском, контролом и надзором.“ 47
- Одговор је Лаж. Права
истина је:
„Такозвана Међународна заједница и УН су мирно посматрали
извођење геноцида над Србима на пределу грудног коша Сребренице. Орић и
његове банде су оперисале заштићене зоне под контролом УН где по договору
није смело бити наоружаних формација. Срби су клани ножевима и секирама,
закивани за дрвеће, дављени жицом, печени на ражњу, деца су убијана пред
очима својих мајки! Стварни геноцид у Сребреници био је брутално масовно
убиство, уз коришћење секира, ножева, бодежа, ковачких чекића, гвоздених
шипки, бацача пламена, експлозива и набијање на колац – остатак успомене
на отоманску окупацију.“48
Дакле, истина је разрешена, али остаје питање да ли је ово међународна
политика, међубалканска политика или туризам, туристички излет, ратни
туристички излет? Одговор је свакако компликованији него што се то може
очекивати. Ово не би требало да улази у састав туризма, али други су то хтели
и правили. То је био рат, ово сада пост-рат, ратни туризам, односно
факултативни излет ратног туристичког аранжмана „СФРЈ“. На жалост,
овакви и слични факултативни излети се настављају...
Факултативни излет „Бљесак 49 “ био би приказ операције под овим
именом, која се десила 1.-3.маја 1995.године : Хрватске војне и полицијске
снаге извршиле су агресију над Србима у Западној Славонији, када је ова
област била под заштитом УН, а српско становништво затечено на спавању.
Туристи се не би поштедели приче о томе како су Срби из Западне Славоније
тада кренули у егзодус спасавајући своје животе, а на путу према „мосту
спаса“ преко реке Саве, који води у Републику Српску, колоне српских
избеглица сустизале су авионске бомбе, маљутке из хеликоптера, топовске
гранате и снајперски меци. Рањеници су гажени тенковским гусеницама или
47 А. Павић, Забрањена истина о Сребреници, Легенда, Чачак, 2010
48 https://zlj13051967.wordpress.com/2014/12/25/genocid-nad-srbima-u-srebrenici/
49 Подаци о операцији „Бљесак“ преузети су из дневног листа „Блиц онлине“:
ГОДИШЊИЦА Хрватска слави, Србија се сећа страдалих и прогнаних, Београд, 2015,
http://www.blic.rs/vesti/politika/godisnjica-hrvatska-slavi-akciju-bljesak-srbija-se-secestradalih-i-prognanih/yy6jlk2
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убијани ножевима. Дуж магистралног пута Окучани – Стара Градишка –
Градишка, били су разбацани лешеви, унакажена тела жена, деце, старијих
особа, преврнути трактори, коњске запреге и ствари. Подручје Западне
Славоније напустило је око 30 000 Срба, а 283 особе се воде као убијене или
нестале.
Још једна важна чињеница за туристе јесте да за ове злочине, као и
друге злочине из рата распада СФРЈ ни пред Хашким трибуналом, ни пред
Хрватским судовима. Колико је овај факулатитвни излет потребан туристима
и ко још има користи од овога?
Следећи факултативни излете јесте „Олуја 50 “ , туристички приказ
истоимене операције која се десила 4. и 5. августа 1995.године путем Баније,
Лике, северне Далмације и Книна. Управо ова места захваћена хрватском
офанзивом напустило је готово целокупно српско становништво. Колоне
избеглица на тракторима и другим пољопривредним возилима су преко
подручја под контролом босанских Срба у западној и северној Босни кренуле
ка Србији. На Петровачкој цести код места Бравско на територији Републике
Српске, у налету хрватских „зрачних витезова“ погинуло је 9 цивила, а међу
њима четворо деце од 6 до 13 година. По изјавама мештана, напад је трајао
само минут или два, а када се све смирило, остали су мртви, рањени,
уплашена деца у пламену и крвави који траже једни друге. Ови „зрачни
витезови“ деловали су током целог избегличког пута и исте сцене су се
дешавале. Операцијом "Олуја" протерано је више од 200 000 Срба, а према
документационо-информативном центру „Веритас“ погинулих и несталих
Срба је 1960, од којих је 1 205 цивила, међу њима 522 жене и 12 деце. Поред
ових података, туристима треба нагласити да се ова операција убраја у
најсуровија етничка чишћења на подручју бивше СФРЈ, и да ни за овај злочин
нико није оптужен ни осуђен. Какве су користи, а каве штете од овог ратног
туристичког излета?

50 Подаци о операцији „Олуја“ преузети су из дневног листа „Блиц онлине“: Сећање
– 19 година од протеривања Срба у Олуји, Београд, 2014 ,
http://www.blic.rs/vesti/politika/secanje-19-godina-od-proterivanja-srba-u-oluji/exv708y
и „Телеграф онлине“ : Хрвати, Срби вам смрт ове деце никада неће опростити,
Београд, 2015, http://www.telegraf.rs/vesti/politika/1690624-hrvati-srbi-vam-smrt-ovedece-nikada-nece-oprostiti-najtuznija-prica-iz-oluje-ovako-su-zverski-ubijena-srpska-decavideo
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Осврт – Оствит – Ова три излета, која могу бити и импровизована и
пропратним сценама које су се дешавале током овох злочина, требала би
послужити као одговор на толико пута у овој монографији поновљено питања:
Да ли треба да постоји ратни туризам, које су користи, а које штете од оваквог
годишењег одмора? Истина је да, као што каже српска одбојкашица Марта
Дрпа, која је била учесник избегличке колоне из „Олује“ (тада је имала 6
година), Олују не треба заборавити, јер ако се заборави, догодиће се опет.
Али, колико овакве „забаве доприносе туристима и самом туризму, заиста је
питање о коме не треба ни дискутовати, јер ово није туризам, ово није ни
одмор ни забава, већ само продубљавање мржње између два, три народа, како
Марта каже „бројите колико год, један је то народ“.
Туристима може да буде посебно интригантна та мржања. Зашто Срби
више него иком сметају Хрватима, зашто Хрвати више него иког мрзе Србе?
Заговорници ратног туризма засигурно би туристе држали у неизвесности по
овом питању, али Милан Карагић у свом блогу на Б 92 открива порекло Срба
и Хрвата :
„Истраживање генске подударности и генског порекла Хрвата, које је
спровео Институт ФА из Загреба, доноси најшокантније од свих досадашњих
открића везаних за порекло Хрвата. Према овом угледном институту којих је
задњих десетљећа прикупио више међународних признања из генетичиких
истраживања, на узорку од 7 230 испитаника највећа је генска подударност
хромозома У и хаплотипа упаво са славенским хаплотипом српског народа из
10.века. Дакле, Хрвати су потомци Срба који су негде током 10.века прешли
на подручја насељена маањим славенским племенима, која су се приклонила
тој скупини те су негде током тог истог века преузели име Хрват (Xorbatus).
Овакво откриће до сада није било могуће јер су се узимали узорцихромозома
У од Срба који данас живе у Србији те су зато досадашња истраживања давала
друкчије резултате. Наиме, данашњи становници Србије највећу генску
повезаност и готово идентичан број хромозома У те подударност хаплотипа
имају с Турцима, а то се углавном објашњава тиме да су Турци током пет
векова колонизације, посебно након погибије великог броја Срба на Косову,
мешали своје гене са домаћим становништвом.“ 51
Да ли је после овога потребно нешто рећи, додати, или због „шока“, да
прескочимо коментар и/или став по овом питању и да наставимо са
факултативним излетима који могу бити погубни по свакога, свуда и увек,
само не могу бити од користи за туризам. Јер, као што смо рекли ратни и
туристички злочинци профитирају копањем по ранама из прошлости и
отварањем нових рана, туризам са овим нема ништа.

51 М., Карагић, Шок за шовинисте – откриће о пореклу Хрвата и Срба, Блог Б 92,
Београд, 2012 http://blog.b92.rs/text/20233/Sok-za-soviniste---otkrice-o-poreklu-Hrvata-iSrba/
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Иако добро знамо народне изреке као што су: „Ко другоме јаму копа,
сам у њу упада“, „Своја се срећа не гради на туђој несрећи“ и „Стрпљен –
спашен“, ми прошлост не можемо да изменимо, али морамо да се стрпимо и
наставимо даље, да би смо могли бити спашени. И да би смо спасили туризам.
Дакле, ратни туризам настављамо са још једним ратним туристичким
факултативним излетом „На крај села жута кућа“, која улази у састав
монструозног и трансплаторног туризма на Косову и Метохији, Албанији,
Италији... Наиме, овај „излет“ био могао значити и Други Косовски бој, чиме
неумањујемо значај Косовског боја из 1389., већ напротив га памтимо и учимо
нове генерације на часовима Историје и онако како јесте. И о овом другом,
такође треба учити на часу Историје, а не да се и њиме злоупотребљава
туризам, копа по прошлости, по ранама... ипак, поведимо се још једном
народном изреком „Клин се клином избија“ и наставимо са представљањем
истине кроз туризам, када већ мора, јер да још једном поновимо, нас боли лаж
док друге боли истина. Дакле, овај Други Косовски Бој траје од 11. Марта
1981.године до ... данас, до ко зна кад... на жалост. Вероватно док Република
Србија не призна независност Косова и Метоохије, а надамо се и да неће, али
да ће се бој завршити. Али то није наша тема овде и сада. Наша тема је оно
што улази у састав ратног туризма.
Из безбедносних разлога, излет „На крај села жута кућа“ може бити
реализован виртуелним путем кроз „филмски, документарни или књишки
туризам 52 “. Због монструозних злочина вршених над српским народом на
Косову и Метохији и у тој Жутој кући, овај ратни туристички излет можемо
назвати и „Трансплаторни туризам у кући жуте боје“. Овај тзв. Излет почиње
Косовом и Метохијом, улази у Жуту кућу (село Рибе код града Бурел у
северној Албанији), а потом у Италију, Немачку, Италију, Немачку, КиМ,
Немачку... наиме, косовски Албанци су отимали Србе и друге неалбанце,
транспортовали их у жуту кућу, где су им вадили органе и продавали широм
света. А онда се то „широм света“ долази у српске куће као своје рођене,
посебно ако срце води. Туристи могу осетити чије срце куца у њиховим
грудима, ако им по препоруци аутора монографије, не у маркетиншке сврхе,
већ у сврхе истине, туристички водичи буду истинити шокантни роман „Дечак
из жуте куће“ аутора Саше Миливојева и романом „Српско срце Јоханово“
аутора Веселина П. Џелатовића. Приказ делова из ова два романа су, колико
год се туризмолози и научни радници противили, свакако валидан приказ
злочина над Србима, јер је у првом роману исповест дечака који је био у тој
кући, а у другом исповест немачког барона коме је доспело Срце једног
Србина из Косова и Метохије.

52 О филмском и књишком туризму биће више речи у поглављу Виртуелни туризам.
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Управо из тих разлога, ова два романа аутор користи у туристичке сврхе,
односно у ратне туристичке сврхе, уз напомену да малолетним и психичко
осетљивим особама не буду лако доступне ове „туре“, (као ни свеукупан
ратни туризам, као ни свеукупан морбидни туризам).
Виртуелна посета Косовског боја и Жуте куће, уз напомену да је строго
забрањена малолетним лицима и особама са психичким, срчаним, емотивним
и другим тежим обољењима, почиње уз исповест дечака са Косова поља:
„Убили су велики број људи. Киднаповали су двојицу мушкараца и старију
жену, а затим их оборили на земљу. Жени су везали ноге за два аутомобила, која су
затим кренула у супротном правцу. Возила су кренула и растргла ову жену, која је
вриштала, а како је остала жива и руке су јој везали на исти начин и поново
растргли ову жену и тако је лишили живота. Тако је умро и један мушкарац. Један
монструм је узео секиру из гепека и пред свима раскомадао ова два тела. Трећег
мушкарца су одвели у школски интернат, у ком је група сакатила цивилие до смрти...
Поред више појединачних случајева свирепих убистава и ужасних силовања,
пропадници те групе су присилили једног заробљеника на сексуални однос са ћерком.
Једну девојчицу од 3 године извукли су из аутобуса, силовали је сви редом и на крају
масакрирали. Раскомадана тела, која су паковали у џакове, бацали су у велике
контејнере за смеће у близини интерната или на друга места. Гонили су наш народ
колико год су могли, пљачкајући, силујући и говорећи, између осталог: 'Јесте ли
видели шта треба да вам радимо и треба да вас убијамо колико год можемо!' “ 53

Колико су ланци овог облика туризма тешки, туристи могу додатно
видети ако наставе пут трансплаторног туризма из исте шокантне исповести
дечака који је био у Жутој кући:

Слика 16: Туризам - на крај села жута кућа

53 С., Миливојев, Дечак из жуте куће, аутор, Зрењанин, 2012
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„Изашли смо из затвора. Свеже вече. Ушли смо у комби. Возио ме је ћелави
непознатим путем... Мрак... Било ми је лоше. Мука. Малаксалост. Презнојевање...
Зауставио је аутомобил, гледао у жуту кућу, све док из ње нису изашли неки људи.
„Хајде, излази напоље“, ухватио ме за руку. Отворише се врата и заслепи нас јако
светло из операционе сале. Видео сам лекаре и човека на столу ком су великим и
дебелим шприцевима извлачили нешто из тела. Био сам мали и уплашен, нисам знао о
чему се ради... Видео сам да је жртва била положена положају мачке, са скупљеним
ногама и повијеном кичмом. Зато сумњам на коштану срж... „Јако се бојим! Да ли ће
ме убити? Немојте ме убити! Немојте!“ – молио сам у сузама. „Зачепи!“ – ућутао
сам кад ми је прислонио пиштољ у слепочницу и тресао се од страха и хладноће...
Седели смо у једном ћошку и чекали да заврше. Малаксао сам, пробијао ме неки
хладан зној... О хирургији немам благе везе, само причам чега се сећам. Прате ме
ужасне слике. Имам тешке трауме. Гледао сам како тестером секу леш... Долази
неколико младића и износе раскомадан леш. Уплашио сам се да сам ја следећи који ће
бити положен на сто, али сам ћутао... Дошле су неке жене и почеле да чисте сто, да
прскају неким хемикалијама... Ту су били и медицинска браћа и сестре. Имам утисак
да их је у тој проклетој кући чак и педесеторо, који су радили на крађи људских
органа... Анализирали су резултате крви... Нешто су се договарали. Бркати ми је
пришао и прстом повукао испод ока. Гледао ми је беоњаче: „Verdhëz.“, „Имаш
жутицу, п. ти материна! Живог ћу те запалити ако си ме заразио!“ – урлао је
ћелави, упирући пиштољ у мене. „Немојте, молим вас. Немојте да ме убијете.“
Ударио ме је песницом у главу, разбио ми нос, чупао ме за уши. Носати га је ухватио
за руку и почео да ме брани: „Водите га у болницу. Нека га излече, па га вратите.“
Пошто су ми функције органа биле ослабљене због хепатитиса и жутице, хтели су
прво да ме залече, а тек онда да ми ваде органе. Тада сам напустио ту проклету
кућу, са газом на носу, носећи са собом страх од смрти. Страха сам се мало
ослободио тек након девет година и онда почео да причам о томе. Али и даље боли,
јако. Кажу: „време лечи све“. Време ништа не лечи. Време разара. Оно је крвник. У
мени је сада рушевина, прашњава и затрпана.“ 54
Да ли је ово туризам, да ли се слушајући овакве приче од стране
туристичких водича, туристи требају одмарати, разонодити, забављати?
Свакако да ово није начин за одмор и забаву, али ко о томе одлучује:
просветни и туристички радници или неко трећи? Свакако да на овај начин не
одајемо почаст жртвама, већ само да настављамо са копањем рана у чијем
неко види додатни извор прихода. Да ли је ово туризам? Да ли можемо да
зауставимо овакав туризам? Да ли хоћемо? Морамо. Морамо да одбранимо
нашу децу и наш нормални туризам од оваквих ужасавајућих „туристичких
атракција“. И морамо да кренемо на овакав начин, ма колико то било тешко.
Поред пренетог одломка из шокантног романа, аутор ове монографије
препоручује још један роман по истинитом догађају, за трансплаторни
туризам, „Српско срце Јоханово“ аутора Веселина П. Џелатовића. Овај роман
био би туристички водич истините „авантуре“ путем Косова поља, Италије,
54 С., Миливојев, Дечак из жуте куће, аутор, Зрењанин, 2012
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Немачке, па опет Италије и Немачке, Косова и Немачке... Ове дестинације
говоре управо о томе да је немачки барон (пред смрт) отет у Италији, да му је
без знања урађена транспллатација срца. Немачком барону је продужен
живот, али више не живи један живот, већ два живота и сина. Срце које куца у
бароновим грудима је Јованово и дете које је касније барон усвојио јесте
Јованово. Барон је сазнао целу истину, део истине... Схватио је и урадио оно
што је осећао да треба да уради. Чије срце куца у грудима туризмолога,
туристичких радника, туриста?

Слика 17.: Трансплаторни туризам

Да ли још увек некога могу да забаљају овакви туристички аранжмани?
И кога то више забавља – туристе, породице страдалих, страдале или креаторе
оваквих аранжмана? Туризам? Ово је некоме туризам? Ако је храброст још
увек на снази, ако је свест још увек при свести и ако је желудац у
приправности, аутор монографије прави још један туристички аранжман, кроз
садашњост и будућност...
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Ратни Туристички Аранжман „Трећи Светски Рат“
Ратни туризам представља науку у области туризма, о којој треба да се
изучава, али у циљу уништења истог и заштити нормалног туризма. Ратни
туризам није нов појавни облик, али јесте тема о којој се избегава причати или
се прича у позитивном смислу. За поједине научнике, ратни туризам
представља експлицитну тему, непостојећи туризам и сматрају да је борба са
„ветрењачама“ немогућа мисија. Док други, пак, објашњавају да је рат нужно
зло које касније треба искористити у туристичке сврхе. Док креатори и рата и
ратног туризма виде просперитет и у једном и у другом. Научни радници,
такође, могу сматрати да аутор ове монографије пише и објашњава театрално
и на начин који није уобичајен науци. Разлог оваквог начина, аутор објашњава
чињеницом да се проблем још увек није схватио озбиљно или да постоји
страх. Овде лепа реч гвоздена врата не отвара, као што их отвара у народној
изреци, нити се ради о конкурентној трци, јер ратни туризам, иако
ограниченог карактера, има широко деловање и могућност стварања и
реализовања различитих креација ратних туристичких аранжмана,
захваљујући бројности самих ратова, који су се дешавали у прошлости,
далекој и блиској, и који се дешавају, и онима који креирају рат и ратне
туристичке аранжмане.
У циљу коначног прихватања да ратни туризам не треба да постоји,
аутор додаје нови аранжман актуелних дешавања, о којима се, такође,
избегава говорити из страха, забране или несхватања озбиљности ситуације.
Аутору није намера да шири панику, јер томе нема ни потребе ни места, јер се
са паником не може изаћи из кризне ситуације. Дакле, како би смо проблем
могли да решимо потребно нам је озбиљно схватање постојањ проблема,
прибраност и воља да сачувамо нашу децу, туристе, туристичке дестинације и
туризам, воља да се суочимо са проблемом и да га решимо, да га отклонимо.
Јер, ништа само од себе не ниче и ништа се само од себе не може покренути.
Све је у закону акције и реакције.
На крају, морамо се запитати шта заиста лежи иза оваквог туризма, који
су циљеви и сврхе и које су последице. Понављајући стару народну изреку
„клин се клином избија“, суочимо се са новим ратним туристичким
аранжманом „Трећи светски рат“, који је, ма колико тешко и неприхватљиво
звучало, ратни туристички аранжман данашњице – рат уживо, нуклеарни рат,
економски рат, рат нових (информационих) технологија, рат за природне
ресурсе... у туризму и кроз туризам.
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Ратни туристички аранжман „Трећи светски рат“ све туристе у свету и
свуда по свету води путем савремености свега, и рата и мира, и одмора и
забаве, и болести и здравља. Овде не постоји могућност избора, да ли неко
хоће или не овакву туристичку „авантуру“, јер свесно или несвесно,
прихватајући или не, сви смо упуштени да прихватимо истину и схватимо да
ли ратни туризам треба да постоји или не, јер што пре схватимо, пре ћемо и
изаћи из проблема. На пример, ако мало боље погледамо ову нову технологију
видећемо назадовање људске популације. Често смо имали прилику да чујемо
како неко некоме каже да је његов мобилни телефон паметнији од њега. То
јесте шала, али исто тако знамо да у свакој шали има и мало истине. Сада
можемо и да разсмилимо заиста колико су ти, на пример, паметни телефони
паметнији од нас и да ли су, хоћемо ли то да дозволимо или не. Да ли ће нас
управо тај паметни телефон водити у неке нама битне туристичке
дестинације? Уз нову технологију све је мање потребно људске радне снаге. А
ако не радимо, не зарађујемо, онда не можемо да имамо ни за основне
животне потребе, а посебно не за туристичке сврхе. Да ли смо свесни корака
које правимо следећи креаторе савременог живота и савременог морбидног
туризма? А сваки корак испред заснован је на оном кораку иза, односно
будућност се увек заснива на прошлости, на историји. Међутим, „Историја је
низ лажи са којима смо се сложили 55 “ и „Целокупна званична историја је
гомила бесмислица56“. Дакле, ако се изводи овај туристички аранжман, онда
се туристи требају повести од историје, преко садашњости до будућности, јер
се и будућност туризма заснива на историји туризма. Наиме, ако прегледамо
све литературе и валидне интернет портале, наићи ћемо на различита уверења,
уверавања, те наводне доказе о постојању, на пример, човека. Сваки аутор,
истраживач, научник, руководи се доказима, логичностима, системима и
побијању претходних мишљења, ставова и доказа... и све се врти у круг...
вртоглаво научно, вртогалво туристички. Иста је ситуација и са настанком
првог континента, државе, града... свега. Сасвим је логично да не можемо
веровати само једном научнику или веровати само у оно што нама не
одговара. А то значи да од Трећег светског рата у животу и у туризму, иако
нам не одговара, не можемо окренути главу као да то не постоји, јер постоји и
дешава се... И то управо због природних ресурса од пре неколико милијарди,
милиона, хиљада година пре нас. Дакле, све се окреће око новца, који је
колико и рат нужно зло, око живота и преживљавања...

55 Наполеон Бонапарта, француски император
56 Henry Ford, Confiremed Masson, 33 degree
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„Природни ресурси су опште добро и заједничко богатство. Њихово
коришћење, привредна примена и економска валоризација треба да буду
плански усмерени и наменски контролисани. Без обзира на врсту, структуру и
појединачне количине, они су основ за предстојећи привредни и економски
развој. Свакако, постоји део који мора остати изван економских и привредних
токова и који треба да буде сачуван за садашње и будуће генерације.
Природни ресурси су свуда око нас, а због растућих потреба ми их врло брзо
искорићавамо. Морамо обратити пажњу на чињеницу а ће се неки од њих у
потпуности исцрпети уколико не смањимо потрошњу, што је озбиљан
проблем, јер живи свет зависи од ових ресурса.“ 57 Природни ресурси су и
разлог ратних дешавања. Рат за ресурсе. А онда и за туризам. Дакле, посебни
необновљиви природни ресурси као разлог ратних сукоба су свакако нафта и
природни гас. Ако се осврнемо на ратна дешавања од пре неколико деценија и
данас, онда сигурно и знамо које су то главне дестинације „проклетства“
природних ресурса, због чега су „велики“ осиромашили те земље
осиромашеним уранијумом, осиромашеним можданим ћелијама и створили
место за страх, патњу, раздор, рат и пост-рат – ратни туризам од којег неко на
велико и додатно приходује, јер додаје још један разлог за будуће туристичке
туре, као, на пример, овај, јер „Колумбо није открио Америку“ :
„ Људи су најчешће таоци друштвеног састава... САД су као држава
изграђене на робовласништву и жестокој експлоатацији црнаца. Америчка
нација се формирала на крви, костима, земљи и поседима од више милиона
убијених и мучених Индијанаца, правих власника ове земље... Трговину
робљем започео је К.Колумбо. А први Јевреји који су почели трговати са
Индијанцима били су Х.Леви и Н. Ло који су подигли у Њу Порту фабрику
алкохола, навикавајући на пиће локално индијанско становништво. Помоћу
„ватрене воде“ и директних убистава (унишавања целих насеља) домородачко
(индијанско) становништво Америке било је ликвидирано. Најпознатији
јеврејски трговац робљем био је А.Лопез који је контролисао трговину
робљем готово пола века. У 17.веку, када су европски колонисти почели
насељавати Северну Америку, њена територија је била већ насељена
многобројним индијанским племенима. Освајачи уопште нису узимали у
обзир домородачка права и племенске интересе Индијанаца и дословно су им
од самог почетка објавили рат до истребљења. Најраспрострањенија метода
била је продаја Индијанцима покривача заражених великим богињама или
другим опасним болестима, као и продаја отровних пића. Прећутно гесло овог
геноцида било је „потпуно очистити америку од Индијанаца“.

57 Центар за менаџмент ресурса, Природни ресурси, Факултет за примењену
екологију,
Универзитет
Сингидунум,
http://www.futura.edu.rs/resursi/radni/prirodni_kapital.php
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Освојивши земљу која је припадала Индијанцима, колонисти су домородачко
становништво прогласили странцима. Према законима САД-а (који су важили
све до 1924.године) Индијанци нису били грађани те земље и њој нису имали
никаква права. Првобитна акумулација капитала, која је дала могућност САДу да успешно развије Економију, била је остварена на рачун трговине робљем,
експлоатације робова, пљачке индијанске имовине и њихове територије. Мит
о америчким колоностима који својим радом освајају земљу је иста
измишљотина као и мит о америчкој демократији. ...“ 58
То је та историја о којој се не говори, посебно не туристима. То је та
прошлост на којој се заснива будућност, али на савременији, тиши и
стартегијски начин. Да ли је потребно да туристи знају праву истини о
одређеној дестинацији? Јесте. Да ли туристи треба да се плаше? Да, ако оду у
туристичку посету физички небезбедној дестинацији. У осталим случајевима,
туристи не треба да имају страх, али требају отворити очи и схватити
озбиљност целог овог туристичког аранжмана који се користи и у радно и у
слободно време. Ако кренемо само од филмова и серија, па чак и данашњих
цртаних филмова за децу, емисија информативног и забавног карактера,
економско пропагандно поруџбеног програма, појединих штампаних и
електронских медија, „малих-великих група људи“, па до индустријских
производа који у себи садрже најмање природних елеманата (разни газирани и
негазирани сокови, вода59 , гмо прехрамбени производи...), синтетичке робе,
лекова за све и свашта (углавном ништа), нових болести којима нема или има
тешко доступних лекова, вакцине за бебе, кућне хемије, козметичких (и за
одрасле и за децу) и make-up производа... све то увезено из познате
дестинације... Али, од нечега мора да се живи, поједине производе не можемо
избацити из свакодневне употребе, јер смо једноставно навикнути на то. То је
та манипулација од стране медија, којима опет манипулишу неки други људи,
неки на високом нивоу. Чак је и ваздух у појединим областима штетан, као и
вода. Ту су и природне катастрофе.

58 O., Platonov, Zašto će propasti Amerika, prevod dela, Laus, Split, 2002
59 Као што се водио и води рат због нафте и гаса, исто тако можемо и да очекујемо да се исто дешава
и због воде, јер ако видимо проблем са водом не само код нас него и у свету, а ми још увек не морамо увек
да купујемо флаширану воду, иако је ова коју пијемо небезбедна, што не значи да нећемо у скоријој
будућности морати да купујемо ту флаширану воду, за чију исправност је такође стављено знак

Трансформација
Свијести,
https://www.facebook.com/Svjesnost/videos/1189288631088796/
(адреса јесте са
популарне друштвене мреже, али тема из датог видео прилога јесте тема о којој
требамо озбиљно размишљати и којом се требамо бавити).
питања,
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Ту је хаарп и рецкасти трагови на небу 60. То је та борба између човека и
природе. Оно што можемо ми и туристи да урадимо јесте да отворимо очи,
читамо садржаје производа, мање пратимо медије, да се окренемо природи
(колико год је други уништавали или покушавали да униште), да поштујемо
природу, да се чувамо. Јер, ако сами себе не чувамо нико нас други неће
сачувати. Оно што треба да радимо ми, као обични људи, као радници и као
туристи, јесте да мислимо својом главом, а не главом неког другог.
А рат који се дешава између две велике силе на простору који не
припада ни једној ни другој страни, већ људима који су жртве на свом
простору, људима који ту живе, односно који су ту живели, а који сада или
нису живи или су у емиграцији, на простору посебних необновљивих ресурса,
јесте само покретач онога што нико нормалан не жели – како каже обичан
народ „Ко воли рат, рат му у кући био“, што можемо спровести и кроз туризам
„Ко воли ратни туризам, ратни туризам му у кући био“. Јер, „оно што посејеш,
то ћеш и пожњети 61“.

60 „Од потписивања споразума „НАТО партнерство за мир“ на небу изнад Србије појављују
се другачији трагови авиона и другачији обалци. Према речима Николе Алексића, председника
Еколошког покрета Србије, у питању је „противуставно и противзаконито спровођење
геноцида над грађанима Србије од 2006“. Независни истраживачи из Немачке, Италије,
Француске, САД, Канаде, Аустралије, и осталих држава света, установили су хемијске
трагове у којима су пронађени: алуминијум оксид, бариум оксид, манган, гвожђе, стронцијум,
бактерије Pseudomonas aeruginosa i P. Florescens, бацили и ентеробактерије, Streptomyces и
друге врсте гљивица и плесни, дехидрирана људска црвена и бела крвна зрнца, Диброметан –
канцерогени додатак за гориво и инсектицид (Ethylene dibromide- EDB), ензими и бактерије
које се користе у поступцима модификације ДНК. Многи људи су се разболели после директног
контакта са паучином или капљицама пронађеним на терену и бојектима после појаве
chemtrailsa.“ – Зелене новине – у служби природе, здравља и истине,
https://zelenenovine.wordpress.com/feljton/dosije-kemtrilshemijski-tragovi-na-nebu/тровање-србиједокази-о-постојању-хем/

61 Стара народна изрека
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Слика 18.: Део Трећег светског рата и истоименог туристичког аранажмана

Дакле, то је трећи светски рат и истоимени туристички аранжман, у
којем не требамо бити никакви учесници, али тако нам се наметнуло. Да ли се
ми, обични људи, питамо шта? Барем да бранимо и одбранимо оно што нама
припада, нас и нашу децу. Да бранимо и одбранимо нормалне традиционалне
и савремене облике туризма. И барем да не морамо одлазити ни туристички
посећивати дестинације зла. Јер, то је већ испричана историја и садашњост и
будућност о којима се нагађа.
У сваком случају, и у радно и у слободно време, морамо дубље
посматрати целу ситуацију, сагледати све чињенице, широм отворити очи,
прихватити ситуацију, јер тајна истине је толико јавна и на дохват руке да
изгледа као невероватна или да ми ту ништа не можемо, па је већина људи и
туриста одбацује. А „Суштина човековог ропства је у његовом спавању.
Суштина човекове слободе је у буђењу.“62 За схватање целог случаја, радног и
слободног времена, односно мирног и наводно мирног, ратног и туристичког
времена, аутор ове монографије предлаже свима да погледају, од почетка до
краја, следеће интернет адресе, којима можемо и да завршимо ратни
туристички аранжман „Трећи светски рат“ :

62 I., Antic, Dejvid Ajk i zavere, http://www.ivantic.net/Ajk_i_zavere.htm , 2015
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•http://www.google.rs/url?url=http://www.ivantic.net/&rct=j&q=&esrc=s&sa
=U&ved=0ahUKEwistv4ntXKAhWB8ywKHYLhAkUQFggUMAA&usg=AFQjC
NGMJ7nqfRAvSJ7cuTf0zeODjvYa2A - Иван Антић – Дејвид Ајк и Завере,
Историја, Здравље, Нова Наука
•https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=nMKs711Gr
t8 – Отрови с неба – Паралеле
•https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=CZET94jQc
M8 – Светозар Радишић – Србија и Нови Светски Поредак
• https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=H1qJQhSik0 – Завршница... Нови светски поредак
Зашто се ови подаци налазе углавном на интернету, најмање у
релевантним литературама, јесте право питање за све туристе и туристичке
раднике, грађане, посебно за академске грађане и докторе наука. Јер, не
можемо и даље говорити да то не постоји, када постоји, иако многи могу рећи
да аутор ове монографије, као и аутори наведених интернет адреса, аутора
књижевних ратних дела, као и многи други који су схватили истину, говоре о
некаквој теорији завере. Али све што је написано и речено није никаква
теорија завере, никакво веровање у теорију завере, јер је то само теорија
практичне наставе у свету и код нас, у свакодневном животу и у туризму. А
развој нормалних облика туризма захтева фер конкуренцију и борбу за мир у
свету.
Крај Ратном Туризму
Ратни туризам као приказ историјских и данашњих ратова није пут у
светлу и мирну будућност, нити креативност којој се треба дивити и коју
треба развијати, већ само још један начин велике, црне и лаке зараде оних који
воле рат и који за другачији начин зараде нису способни.
Свако има право на свој укус, свој избор и свој став, али нико нема
право да одређује ко ће колико и како живети, а ко и како мрети. Нико нема
право да копа по туђим гробовима и ранама. Нико нема право да се диви
смрти ни због чега. Нико нема право над другима.
Свака јединка је јединка за себе и само она сама може одлучивати о
свом животу. Само је Бог изнад нас, око нас, у нама. Нико други. Сви смо ми
једнаки, људи од крви и меса и сви ми имамо право на живот, на избор, на
став. Али НИКО нема право да зарађује новац на туђем животу и на туђој
смрти.
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Свакако је да морамо знати историју свог народа, па и другог народа,
сви ми морамо знати о ратовима који су се дешавали на нашим просторима и
просторима где су наши људи ратовали, гинули, побеђивали, да сви ми
морамо знати о страдању нашег народа, и страдању другог народа, о
ослобођењу... Заправо, не морамо, али требамо. Не зато што је то ред или зато
што је то наша дужност, већ зато што је то људски, хришћански. И не требамо
то чинити ако не осећамо да тако треба. Све је до човека. Човек треба да ради
оно што осећа, не оно што му неко други каже. И управо због тога, ратни
туристички аранжмани не треба да живе. Све што је наведено не треба да
улази у састав туризма, већ у састав историје. Јер, све то не треба да плаћамо,
нити треба на томе да се зарађује.
Нормални део човечанства мора да крене у заустављање рата и ратног
туризма, који су апсолутно непотребни и представљају деформисану појаву
„модерне“ свести (несвести). Све врсте испољавања човека (спорт, култура,
наука...) требају се искористити за промовисање мира и повећања квалитета
живљења сваког живог бића. Акција захтева реакцију. Реакција захтева
решење. Да се поново саставимо и заједно живимо. Да развијамо нормалне
традиционалне и савремене облике туризма. Знање је светлост, знање је
слобода.

4.3. КРИМИНАЛИСТИЧКИ ТУРИЗАМ
Криминалистички туризам је други облик мрачног туризма чији су
корисници углавном млади људи. Прва асоцијација на криминалистички
туризам јесте „Тура Пабла Ескобара“, а онда и „La Casa Nostra“. Међутим,
мафијашких туристичких тура постоји и више него што можемо да
замислимо. Неке се организују јавно и легално, док су друге успутне или
„случајне“, појединачне или групне, са или без туристичких водича. Како би
смо знали шта је у ствари криминалистички туризам потребно је да уђемо у
тај свет мафије, свет криминала, наравно теоријски.
„Мафија је назив за злочиначко удружење које потиче из Сицилије у
19.веку, када је било познато под именом La Cosa Nostra (што на италијанском
значи: наша ствар). Мафија представља организовани савез криминалаца које
деле сличну структуру и кодекс понашања у коме је један од кључних
елеманата Омерта или „закон ћутања“. Групе познате као „породице“ или
„кланови“, обично своје криминалне активности имају ограничене на тачно
одређено подручје – градове или појеидине четврти.“ 63 Временом је израз
„мафија“ постао синоним за сваку јачу или већу криминалну организацију.
63 С., Плазнић, Појам и делатности организованог криминалитета –
Специјалистички рад, Факултет политичких наука – Универзитет у
Београду, Београд, 2004
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„Организовани криминалитет у свом садржају, поред организованости,
планирања, поделе задатака, дисциплине и одговорности унутар криминалне
организације, чији је циљ остваривање добити и профита, обухвата и одређену
везу са државом и појединим њеним органима. Такође, организовани
криминал јесте преступ, смишљен друштвени поремећај у коме група има
овлашћење да примени закон. У вези с тим, органзованим преступом се
подразумева узајамни договор професионалних преступника да се на
различите начине помажу. При томе, посебно се мисли на прећутне споразуме
који се закључују између професионалних преступника и других службеника
који се старају о примени закона, а да би се ови први заштитили од хапшења и
кажњавања.“64
Надовезујући се на М.А.Елиота, Жељко Сачић наводи да организовани
криминалитет, поред припреме и поделе посла, обухвата плански и
професионално извршена тежа кривична дела, која могу починити најмање
три међусобно повезана починиоца удружена у криминално удружење, чија је
сврха, наравно, стицање и повећање финансијске добити и друштвене моћи,
трајним и заједничким деловањем чланова, без поштовања међународних
граница, уз примену насиља, застрашивања или корупције за осигурање свог
илегалног опстанка, односно развоја криминалне делатности.
Сва мафијашка дела, подразумевано су скривена од очију јавности. Неке
ствари се знају, али не причају, неке ствари су јавна тајна. Страх влада сценом
нормалног живота, односно живота за који се каже да је нормалан. Тек
разбијањем организованог криминала, смакнућем „босова“ и његових
„службеника изазива се будућност младих људи, најчешћих корисника
злоупотребљеног туризма, где се места боравка, кретања и деловања
смакнутих криминалаца приказују као „нове“ туристичке дестинације, успут
продајући пост-криминална „дела“ као туристички производ, што нас упућује
на саму дефиницију овог облика туризма: „Криминалистички туризам
(односно, мафијашке туристичке туре) подразумева туристичко путовање у
места популарних мафијаша (криминалаца) који су или у затвору или нису
живи: њихове куће, виле, насеља, места њихових кретања и дела.
Криминалистички туризам је, заправо, организовани пост-криминал.“ 65
Као увод у мафијашке туристичке туре, туристима се може указати на
топ 10 листу моћних мафијашких организација у свету.

64 М.А., Елиот, Криминал у модерном друштву – превод, Свјетлост, Сарајево, 1962
65 Б., Јанковић, Морбидни туризам – специјалистички рад, Висока пословно-техничка
школа струковних студија, Ужице, 2016
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„ Према подацима међународне полицијске организације „Интерпол“
прво место на топ 10 листи моћних мафијашких организација заузела је руска
мафија, друго место заузела је италијанска мафија, једна од најстаријих на
свету. На трећем месту су колумбијски нарко-картели, чији је успон
забележен 60.-тих година прошлог века продајом дроге у САД. Кинеске
тријаде заузеле су четврто место и познате су по кријумчарењу нелегалних
имиграната, а верује се да држе 2/3 светског кокаина. Пето место припада
јапанским јакузама које броје 110 000 чланова, а чије је пословање
оријентисано на контролу проституције, порнографију, кријумчарење људи,
игара на срећу, зеленашење, шверц и прање новца. Мексичка мафија
формирана у америчким затворима, са око 30 000 чланова, налази се на
шестом месту. Углавном се баве прекоокеанским кријумчарењем дроге и
оружја, али и организовањем ланца проституције. Израелска мафија заузима
седмо место и често је повезују са српским подземљем, које је проглашено
осмом најјачом на свету. На деветом месту налази се албанска мафија, која је
почела да се шири 80.-тих година. Њихова специјалност су нелегална
трговина наркотицима, оружјем и људима. Десето место припало је
мафијашкој организацији са Јамајке, који су познати по трговини дрогом и
суровим убиствима. Критеријум за улазак у топ 10 мафија су утицај у
организованом криминалу, убиства, трговина дрогом и оружјем, али и
маштовитост пљачки.“ 66 Ипак, за мафијашке туристичке туре, нећемо се
користити редоследом Интерполове топ 10 листе, већ редоследом прве
асоцијације, а то је свакако Тура Пабла Ескобара.
Тура Пабла Ескобара
Најпознатији туристички производ у овом пољу „уметности“ јесте Тура
Пабла Ескобара, најчувенијег краља кокаина, а коју је дневни лист „Телеграф“
(http://www.telegraf.rs/vesti/666200-prosetajte-turom-pabla-eskobara-u-kolumbijifoto-video) представио домаћој туристичкој сцени 24.априла 2013.године у
чланку у којем су Медељенци описани као „домишљати“, јер су се сетили да
могу имати добру зараду у туризму организовањем туристичких обилазака
места која су била од неке важности за живота њиховог најпознатијег, како
кажу, бренда.

66 И.М., Извор: Информер, дневни лист Телеграф: Интерпол – Српска мафија осма
најјача на свету, Београд, 2012 , http://www.telegraf.rs/vesti/380071-interpol-srpskamafija-osma-najmocnija-na-svetu
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Слика 19.: Краљ кокаина, изгубљени рај враћа сјај у туризму

„Туристи за неколико десетина долара могу да обиђу чувену „Хацијенду
Наполи“, ранч који је представљао „Генералштаб“ организације „Медељински
картел“, кућу у којој се крио непосредно пред своју смрт, његов гроб и још
дестеак одредишта која су обележила његову каријеру. Хацијенда изазива
највише интересовања, јер је у своје време важила за једну од
најексклузивнијих грађевина мафијаша. Ескобар је изградио суперлуксузни
комплекс који је имао аеродром, хелиодром, зоолошки врт, луксузне објекте,
базене... Ту је и стадион, који је Ескобар отворио у свом грду, стамбени
комплекс предвиђен за најсиромашније грађане, као и места на којима су
извршена нека од многобројних убистава у Медељину. На самом крају ове
туре, туристи обилазе и његов гроб на гробљу Жардинас Монтескаро.“ 67
Током обилазака ових „с'оне стране закона“ дестинација туристима се
прича историја овог „радника малих-великих група који управљају светом“.
За разлику од туриста, како дневни листи „Телеграф“ преноси, породица П.
Ескобара, не посећује често његов гроб, јер је притисак, после његове смрти,
за његову супругу и децу био неподношљив у овом граду. Његова породица се
преселила у Аргентину, у Буенос Ајрес, променили су и имена, како би могли
да живе нормалним животом. Они не посећују често, али Тура Пабла
Ескобара живи. „Када је након серијала убистава и отмица успео да
издејствује промену Устава Колумбије, Влада се обавезала да га неће
изручити САД-у. Он је, заузврат, пристао да оде у затвор, али онај који је сам
себи изградио – „Катедрала“ ограђена са три стране. Затвор је имао и
коцкарницу, фудбалски терен и луксузне апартмане где су довођење
проститутке. Ескобар је, након 13 месеци боравка у овом затвору побегао и
упркос страшним губицима које је преживео од 1989. до 1993.године,
успешно чувао и измицао потерама специјалних јединица полиције, агената
CIA, као и ривалске организације криминалаца „La Pepes“, која је постојала да
67 Дневни лист „Телеграф“ : Прошетајте туром Пабла Ескобара у Колумбији,
Београд, 2013
http://www.telegraf.rs/vesti/666200-prosetajte-turom-pabla-eskobara-u-kolumbiji-foto-video
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би њега уништила. Најзад, П. Ескобар је лоциран током дугог телефонског
разговора са супругом (чиме је прекршио златно правило бегунаца, да не
прича дуго телефоном). Покушао је да побегне кроз прозор и кровове
суседних кућа, али су га органи реда унакрсном ватром убили 3. децембра
1993.године.“ 68
Ово је некоме интересантна туристичка тура, ово је некоме туристичка
тура, ово је некоме интересантна историјска прича коју по некоме треба
искористити у туризму, ово је некоме туризам. Некоме: креаторима ових тура,
туристичким радницима, појединим младим туристима, а обзиром да они који
су на већим државним функацијма и у образовним институцијама ћуте о томе,
што можемо схватити као одобравање или не схватање озбиљности ситуације,
или као немоћ пред мафијом, и њима. Ћутање је одобаравање и свих других
истих или сличних тура ...
La Casa Nostra Кроз Туризам
Историја Сицилије је чест повод за туристе да је посете и да летују на
Сицилији. Међутим, поред упознавања бројних културнх знаменитости
Сицилије, туристи имају прилику и да посете чувени музеј мафије на
Сицилији, легендарно село Корлеоне, које је инспирисало режисера Франсиса
Форда Кополу за снимање филм „Кум“, који је и чест повод за посету
Сицилије и овог музеја. С тим у вези, следећа криминалистичка туристичка
тура јесте управо „La Casa Nostra“ (Наша ствар) која започиње причом о
настанку, постанку, деловању и „нестанку“ ове мафијашке организације.

Слика 20.: La Casa Nostra Tourism arrangement

68 Дневни лист „Телеграф“ : Прошетајте туром Пабла Ескобара у Колумбији,
Београд, 2013
http://www.telegraf.rs/vesti/666200-prosetajte-turom-pabla-eskobara-u-kolumbiji-foto-video

58

„Најутицајнија мафијашка организација у свету настала је средином
19.века и обележила цео 20.век. Своју светску експанзију доживела је
досељавањем сицилијанских и италијанских емиграната у САД. Иако у
19.веку „званично“ почиње делатност тајне организације Коза Ностре, која је
заправо неформални и тајни савез стотинак мафијашких екипа – породица,
вероватно прво заједничко удружење већег броја породица у духу мафије,
забележено је у историји Сицилије још у 13.веку, у виду побуне „Сицлијанска
вечерња“, у којој су незадовољни својим положајем и променом Палерма као
престонице, побијени Французи, односно бројне француске породице на
Сицилији.
Иако екстремно поређење, чињеница је да су и тада као и у 19. и
20.веку, догађаји који су довели до „удружења породица“ ишли управо са
циљем заштите истих. Јачање Коза Ностре, почетком и током 20.века, Коза
Ностра поприма облике озбиљне организације која се деловањем на
државнике и значајне људе на Сицилији, и у Италији уопште, увукла и попела
на све нивое државног апарата, чиме је себе учинила неуништивом. Своју моћ
и утицај сицилијанска мафија је одржавала силом, при чему су по потреби
премлаћивани дужници, противници њиховим правилима или било ко да им је
стајао на путу. Некада би то отишло и у најгорем смеру. Сви чланови Коза
Ностре су били повезани Омертом, односно заветом на ћутање, што је
италијанској мафији и омогућило толико дуг опстанак. Почетком 20.века
велики број се, чак 3 милиона Италијана, преселило у „обећану земљу“
Сједињене Америчке Државе, при чему их није сачекао никакав обећани Рај,
већ незапосленост и сиромаштво. У таквим условима, друго се и није могло
очекивати, велике италијанске комуне на источној обали САД-а, су постале
прозор за пробој Коза Ностре у САД. Велика економска криза с краја 20.-тих
година 20.века, и прохибиција којом је забрањена продаја и конзумирање
алкохола, представљале су прави рај за мафијаше, који су врло лако пронашли
своју грану деловања, поред рекетирања и још по неке криминалне
делатности. Обично су своје прљаве послове обављали тако да су поред њих
имали легалне „параванске“ послове, кроз које би прали новац и држали
полицију даље од себе. Једини ко је на неки начин био имун на делатности
сицилијанске мафије у Италији и ко је успео да је донекле ограничи, био је
фашистички италијански вођа Бенито Мусолини. Међутим, фашистичка епоха
Италије, није дуго трајала, те је завршетак Другог светског рата, значио и
поновни процват мафије, још јаче него икад.“69
Дакле, ова прича, као и филмови: Кум, Било једном у Америци,
Scareface ili Carlito’s way, Бела мафија, би могл послужити турисричким
водичима као увод у La Casa Nostra туристичку туру у легендарном музеју, а
касније би туристе водили и на поједина места деловања ове мафије, а пре
свега туристичким агенцијама које се на овај начин боре за опстанак на
туристичком тржишту.
69 Website: Fangroup, Сицилијанска мафија и утицај Коза Ностре на Сицилију, 2015
http://www.fungroup.rs/desavanja/sicilijanska-mafija-i-uticaj-cosa-nostre-na-siciliju
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Тустичка тура „Мафија у Америци“
Обзиром да туристичка тура „Мафија у Америци“ углавном није јавна,
гласна и јасна, аутор монографије предлаже јасније истицање исте, управо
због млађе популације која мисли да је „Америка рај на земљи, а која не зна
како је тај „рај на земљи“ настао. Управо за ову криминалистичку туру, аутор
се служи чланком „Мафија у Сјединњеним Америчким Државама“ са вебсајта
„History“, који објашњава како је мафија у Америци настала... Као да мафије у
Америци није било док нису дошли неки други људи, из Европе, на пример...
У сваком случају овај чланак може послужити и у туристичке сврхе, ове
тематике.
„Америчка мафија, заправо италијанско-америчка организована
криминална мрежа делује широм САД-а, а посебно у Њујорку и Чикагу. Ова
мафија на власт је дошла 1920.године остварењем успеха у незаконитој
трговини пићем, а затим се њихово деловање проширило и у другим
криминалним подухватима, као што су трговина наркотицима, илегално
коцкање... Ова криминална мрежа описала је пут насилним злочинима, тајним
ритуалима... Њихови босови Ал Капоне и Џон Готи фасцинирали су јавност и
постали део популарне културе. Крајем 1920.-тих, крвава борба за превласт,
позната као „Castellammarese War“, десила се између две највеће италијанскоамеричке криминалне банде. Свака Америчка мафијашка породица била је
организована око хијерархије, на челу са шефом, који је имао неприкосновени
ауторитет. Испод њега био је „капетан“ који је контролисао 10 „војника“.
Званичним чланом мафијашке породице постаје се традиционалном
церемонијом иницијације, расецањем прста да се пусти крв и тако држи слику
свеца и полаже заклетву верности. Постати члан мафије значи доживотна
посвећеност мафији, поштујући закон ћутања „омерта“. Мафијашка група
очекује да се следе правила, да никада не нападају једни друге и не варају са
девојком или женом другог члана групе. До почетка 21.века, америчка мафија
је сенка онога што је била некада, међутим још увек је активна у неким својим
подухватима, укључујући прање новца и илегално коцкање, ангажманима у
радничким синдикатима и легитимним индустријама.“70
Из дела пренетог чланка видимо јасну повезаност италијанско-америчке
мафије, али и сличност и повезаност са ритуалима паганских обичаја и тајних
обичаја „јавно-тајних малих-великих група људи“. У сваком случају, туристи
који желе више и јасније да знају о мафијашким бандама могу прочитати у
књизи „Мафије света“ аутора Марка Лопушине. Поменута књига може
70 Website “HISTORY”: Mafia in the United States,
http://www.history.com/topics/mafia-in-the-united-states , detaljnije pročitati na datom
vebsajtu
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послужити и као туристички водич мафијашких туристичких тура (односно,
криминалистичког туризма).
„Сенатор Џин Кери је сликовито описао како данас функционише
светско подземље:
Руска мафија шаље свог професионалног убицу из Москве да у Њујорку
ликвидира непослушног власника великог маркета. Његове фалсификоване
папире обезбеђује сицилијанска мафија, која је за ту услугу плаћена рекетима
„земља-земља“. Или, други пример, колумбијски картели производе кокаин.
Кинеска мафија га узима у замену за хероин, који се затим кријумчари у САД.
Тријаде доносе колумбијски кокаин у Јапан и дистрибуирају га у сарадњи са
јакузама. После тога, азијска мафија пере новац од дроге у Европи.“71 У истој
књизи туристи ће прочитати да је албанска мафија зло Европе која делује
широм света, Косово легло наркотика, проституције и трговине људима... све
до Америке. Наравно да свака земља има своје мафијашке организације и да
они делују и у својој земљи и свим другим, да они делују свим ужасима, али
не можемо рећи да Америка нема своје америчке „босове“. Не можемо рећи да
Американац није мафијаш. Јесте. И напада с леђа слабијег од себе, на сличан
начин као у периоду настанка нове Америке, описане у књизи „Зашто ће
пропасти Америка“ аутора Олега Платонова, и баш као што то раде „малевелике групе људи“, коју су заправо прави криминалци, док су ови јавни само
извршиоци њихових наредби, који служе и криминалистичком туризму.

Слика 21: Туристички приказ начина деловања америчке мафије

Оно што заокупља пажњу балканског народа који чита или је прочитао
поменуту књигу М. Лопушине, јесте Србин, Бошко Радоњић из Ужица, који је
са својих 26 година отишао у Америку и у светску мафију ушао из
патриотских побуда, штитећи српске националне интересе. Овај Србин о
Америчкој мафији отворено је рекао: „Право подземље је увек горе, а доле
под земљом су мртви и рај. Мафија је била непријатељ Америке. Мафија је
једна озбиљна институција која контролише целокупни капитал Америке. Да

71 М., Лопушина, Мафије света, Tea Books, Beograd, 2005

61

се не заносимо, Мафија је Америку направила Америком.“ 72 Ипак, „до
1970.године америчка мафија била је најмоћнија криминална организација у
САД, све шира империја злочина, моћи и насиља. Мафија је толико моћна и
ради у таквој тајности да полиција с муком успева да учини неки помак, те
мафијашки послови остају нетакнути, а већина мафијашких шефова остаје на
слободи и ради некажњено. Међутим, 1971.године, мафијашки шеф Џо
Коломбо био је толико дрзак да је ударио на сам ФБИ и организовао протесте
Лиге за грађанска права Италоамериканаца испред њихових канцеларија, због
владиног злостављања сународника. Остали шефови не воле публицитет, па је
Коломбо био упуцан и смртно рањен у свом протесту, али не пре него што је
ФБИ-ју дао шансу да идентификује и фотографише припаднике организације.
То је означило почетак многих промена у мафији, а нова генерација гангстера
и полицајаца почела је да се сукобљава на улицама Њујорка.“73
Руска Туристичка Криминалистичка Тура
Криминалистички туризам није криминалистички туризам ако не
постоји у Русији или ако не долази из Русије, ако то, наравно, не дозволи
председник В.П., а надамо се да неће, као што није дозволио ни Геј параду,
као што је забранио ммр вакцине за бебе, као што је забранио гмо производе...
За сваки случај, ми морамо бити припремљени, па ћемо и текст за туристичке
водиче припремити...
„Руска мафија је доживела врхунац 1990.-тих. Услед јачања државе,
многе криминалне групе су се распале – део мафијаша се нашао у затвору или
је био ликвидиран, а остали су успели а пређу у легалне послове и постану
уважени бизнисмени. У савременој Русији највећу опасност представљају
етничке криминалне групе које контролишу улични криминал и трговину
наркотицима. Укратко, руску мафију заменила је средњоазијска. За грађане
Русије реч „мафија“ је нераскидиво везана за период 1990.-тих. Управо у том
периоду, криминалци су добили могућност да легализују свој капитал и пред
њима су се отворила врата власти (због пораста корупције међу
представницима елите). Значајно се проширило њихово поље деловања:
рекетирање, проституција, хотелски и коцкарски бизнис, трговина
наркотицима... У том нестрећном периоду, банде су често осниване по
територијалном принципу. Међу најутицајнијим групама биле су
„солнцевска“ и „ореховска“, које су настале у рејонима Москве – Солнцево и
72 Изјава Бошка Радоњића, коју је М. Лопушина пренео у својој књизи „Мафије
света“
73 Веб сајт: „Национална Географија, Изнутра: Америчка мафија
http://natgeotv.com/rs/inside-the-american-mob/about
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Орехово. Међутим, њихови интереси се нису ограничавали на ове рејоне...
Постојале су утицајније групе и ван Москве, као што су „тамбовска“ у Санкт
Петербургу, „волговска“ у Тољатију, „слоновска“ у Рјзању. Међу бандама се
водила борба за сфере утицаја, која је проузроковала многе ратове међу
криминалцима. Гинуло је на стотине чланова банди, али нових регрута никада
није недостајало: тих година су криминалци постали многи бивши војници и
полицајци, као и спортисти и једноставно снажни младићи. Тих деведесетих,
криминалне групе су биле масовна појава, али елиту у криминалном свету су
чинили тзв. „криминалци у закону“ (вор в законе)... Неки од од „криминалаца
у закону"су били познати далеко изван граница СССР-а, као што је Аслан
Усојан – Деда Хасан, кога је 2013.ликвидирао плаћени убица. Тих година на
западу је био познат Вјачеслав Ивањков – Јапончик. Његов утицај обухватио
је и пословне кругове САД-а и био на чели „руске мафије“ у Њујорку.
Ивањкова је 1995.године ухапсио ФБИ, на осниву тужбе за изнуђивање.
Након 10 година проведених у америчком затвору, Ивањков се вратио у
Русију и сарађивао са Хасаном. Умро је насилном смрћу, после атентата
2009.године. Међутим, нису сви учесници у догађајима из деведесетих
завршили на тај начин. Многи су данас уважени предузетници, који немају
никакве проблеме с законом. Данас је ситуација у Русији доста стабилна: у
криминалном свету шефови су следбеници Деда Хасана, углавном су лојални
властима и сарађују са њима. Највећу опасност за грађане данас представљају
етничке групе (легални имигранти из средње Азије) који немају никакав
морлани кодекс и делују без контроле, без заједничког центра управљања.
Етничке групе долазе, почине серију злочина и враћају се у земље из којих су
дошли.“74
Ипак, када говоримо о Русији као туристичкој дестинацији, и
криминалистичкој и нормалној, Русија је сигурна земља.
Обрни – Окрени – Криминал у Туризму
Остале мафијашке туристичке туре се могу организовати на исти начин,
јавно као главно или успутно, или наводно случајно и ненаменски. У сваком
случају организују се и оне које се не организују могу се организовати – ако је
толико потребно да би свет опстао. Иако постоје много бољи, лепши и лакши
начини да свет опстане, да туризам опстане, покушајмо описати могући даљи
развој криминалистичког туризма путем мафијашких туристичких тура.
„Албанска мафија је једна од најозлоглашенијих криминалних
организација у свету, упркос томе што није јединствена, већ је састављена од
великог броја кланова, који „оперишу“ или у сарадњи једни са другима или
74 О., Јергов, Руска реч: Руска мафија, где је, шта ради, Москва, 2015
http://ruskarec.ru/politics/2015/01/01/ruska_mafija_gde_je_sta_radi_36343.html
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одвојено. Уопштено говорећи, појам „албанска мафија“ користи се за
именовање криминалних група које или постоје у Албанији или су састављене
од Албанаца. Територија њихове активности се протеже од Јужне и Северне
Америке до Кине. Везе између њих и политичара у разним земљама потврђене
су извештајима Викиликса. Суштински разлози успешности албанскеев
мафије леже у комбиновању традиционалних карактеристика са модерним и
иновативним елементима. Комбинација ригидне интерне дисцплине, кланске
структуре и ендогамске (брак унутар клана) затворености с једне стране и са
друге стране ефеката транснационалних елемената, технологије,
комерцијализације и нове криминогене културе услуга. Оданост, част и
породица су кључне речи. Поверење, часна реч, а на њиховом језику „Беса“
представља темељни принцип њихове мафије, а током регрутације свечано се
заклиње на верност, односно давање „бесе“ је обавезно.“ 75
Када говоримо о Албанској мафији, не можемо а да не помислимо и на
Косово и Метохију. На жачост, данас када кажемо Косово и Метохија
мислимо на организовани криминал наркотицима, аутомобилима, оружјем,
људима, људским органима... Да, мислимо на једну сиромашну земљу богату
природним богатствима, осиромашеним уранијумом осиромашеним умом
богатих мозгова.
„Експанзија организованог криминала на Космету је непосредна
последица терористичких активности ОВК, чији су поједини лидери
искористили ауторитету овој организацији да би успоставили контролу над
илегалном трговином у зони своје (пара)војне надлежности. Поред шверца
наркотика, организоване криминалне групе баве се илегалном трговином
оружјем, цигаретама и другом акцизном робом, украденим возилима, те
кријумчарењем белог робља и препродајом људских органа. Веома
заступељени облици организованог криминалног деловања Албанаца су и
рекетирање, уцене и насилништво над припадницима албанске националне
заједнице, као и над албанцима који су на привременом раду у иностранству,
од којих се убирају тзв. порези за финансирање терористичких групација.
Застрашивање и протеривање Срба и другог неалбанског становништва такође
представља лак извор зараде, с обзиром на то да продајом напуштених
станова и других некретнина, поједине породице стичу огромне приходе.
Делом новца добијеног на овај начин, бивши лидери ОВК исплаћују дугове
снабдевачима оружја и својим финансијерима, као и зараде „заслужним“
војницима и њиховим породицама.“ 76
75 Дневни лист Телеграф: Како ради албанска мафија, Београд, 2015
http://www.telegraf.rs/vesti/1828644-kako-radi-albanska-mafija-ukratko-zbog-ovoga-suimperatori-svetskog-podzemlja-foto
76 Дневни лист „Новости“: Закон Албанске мафије, Београд, 2003
http://www.novosti.rs/dodatni_sadrzaj/clanci.119.html:276292-Zakon-albanske-mafije
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Дакле, то је оно што туристи требају знати о овој мафији, ако су већ те
мафијашке туристичке туре потребне туризму и да се на тај начин дође до
великих добити, али туристи ће сада сами одлучити којем ће се туризму
приклонити – Да ли овом овде описаном или оном из нормалних стручних
литература за студије туризма и из нормалних туристичких пропагандних
материјала? Можда ће и слика испод бити кључна одлука за одабир
туристичке туре.

Слика 22.: Операција ОВК за туристичку криминалистичку туру

Следећа мафијашка туристичка тура може бити „Тура Хрватске
Мафије“, која разликује неколико врста банди (Загребачки дечки,
Придошлице и заштитари, Екипа из Дубраве, Албанска скупина, Шверцери
људи, Крадљивци аутомобила, Мафија сводника, Сплитска хоботница,
Ријечка мрежа, Истарски дилери) и свака од њих може представљати изазов
криминалистичке туристичке сврхе, односно начин њихових деловања, које
Хајрудин Мердановић у свом чланку „Десет најгорих мафијашких банди у
Хрватској“, из кога су и преузети подаци о именима хрватских банди,
детаљније објашњава. Хрватска, као криминалистичка туристичка
дестинација заиста има чиме да се „похвали“ и шта да понуди
криминалистичким туристима. Насупрот њој, Србија као вечни „ривал“
претходној, свој дегутантни укус крими туризма са „импресивним
декоративним детаљима“ нуди туристима незаборавну „авантуру“ „Тура
Српске мафије“, несрећних деведесетих, који оставља траг на 2000.-те.
Свима нама у Србији добро су познате те деведесете, тај рат који је поцепао
једну федеративну државу и направио мафије које су као одмор са ратишта
користиле Србију, где није било рата, али су они правили своје мафијашке
обрачуне. Било је свега тих деведесетих, на простору Балкана, али и на
простору Европе. А простор Балкана жели свим својим срцем да уђе у нешто
што га и поцепало. Данас опет имамо ситуацију која прети да се понове те
деведесете, управо злоупотребом туризма са оживљавањем криминалистичких
радњи на простору Европе, Балкана, Србије. Међутим, све може да се разбије,
ако може криминалистичка организација, ако могу мафијашке банде да се
разбију, баш као што је српска удовица разбила клан, онда може и
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криминалистички туризам да се разбије. Дакле, кренимо редом, од нас,
односно од разбијања мафијашких туристичких тура у нашој земљи, а онда
нека се други угледају на нас. О томе шта је радио земунски клан, и друге
српске мафијашке банде, мање, али јаке, туристи могу прочитати у црним
хроникама или другим публикацијама које су намењене овој врсти
„уметности“, али о томе како се земунски клан распао, туристи могу
прочитати у
чланку „Црна удовица разбија земунски клан“ аутора
Александра Апостоловског, са интернет портала „Академик“ објављеног
3.фебруара 2013.године, који ће на декоративнији начин повести туристе на
годишњи одмор „Туром Српске Мафије“. Или, да туристички водичи то
ураде, анализирају на исправан начин, који ће користити туризму, а не који ће
злоупотребити туризам, представе туристима док воде по локалитетима
српских мафијашких „дела“, кућа, вила..., па чији желудац, мозак и уши више
издрже...
Да је ово све у овом делу и облику туризма, можда би било лакше да се
стане „змији на реп“, али није, јер змија има главу и треба је одсећи. Међутим,
постоји више путева и начина, и глава, без лица и наличја, којима уместо срца
куца похлепа, садизам и страст за победом вештачке интелигенције над
природном и страст за победом зла над добрим. Стара народна пословица
каже „ако не можеш против њих, ти им се придружи“, а нама може послужити
да се поведемо констатацијом једног политичара који је учествовао у једном
ријалити програма да би исти срушио: „када један лош систем не можеш да
срушиш споља, (с)руши га изнутра“. Ипак, он није успео у томе. Да ли ми,
који се бавимо нормалним облицима туризма, можемо? Један не може ништа,
осим да прича. Мања група покреће, већа реализује. Потребно је добро и
дубоко размислити, бити мудар и проницљив, бити прибран и стрпљив,
направити добру стратегију, скупити снагу и храброст, имати надмоћ над моћ
и добрим победити зло. И онда можемо. Јер, оно што раде нашем туризму
исто је као да раде директно нама и нашој деци. А добро увек побеђује зло, ма
колико борба дуго и тешко трајала. Наш туризам мора и биће победник.
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Слаткиш за крај мафијашких туристичких тура
Злочинац се увек враћа на место свог злочина, а самим тим и овај
злочин у туризму путем ироније своје слатко прави мешањем љутог, киселог и
горког, остављајући за собом свој печат. Баш као што мафија то ради, да се и
туристима објасни, тек толико да схвате да ли желе да понове овакву
„авантуру“.
„Свака светска мафија има вој печат по коме је препознатљива у свету
криминала. Колумбијци убијају особу која је била мета, а онда убију и његову
породицу. Мексичка мафија, као и исламска мафија, убија жртве одсецањем
главе. Поједине мафијашке групе у Јужној Америци своје жртве везују за
бетонске блокове и бацају у море или реку. Америчка мафија сече делове тела,
а затим их шаље породици. Јапанске јакузе 24 сата прате мету и њену
породицу и на тај начин је доводи до лудила и жртва изврши ритуално
самоубиство – харакири, или скочи са неке зграде. Мафија са севера Сицилије
оверава метком, док она с југа одсеца главу. Када кажу „спава са рибама“
значи да ће бити убијен. Печат других италијанских мафија је сличан као у
филму „Кум“, када се жртви остави одсечена коњска глава у кревет.
Италијани шаљу опомене и психолошки се играју са метом. Специфичност
српске мафије је тзв. сачекуша – када се жртва убија из аутомобила у покрету.
Касније се тај аутомобил запали или сакрије у неку гаражу за следећу
акцију.“77
Дакле, то је тај слаткиш за крај сваке мафијашке туристичке туре, којом
би туристи требали да се засладе, какви год они били. Туристи су туристи и
сами ће осетити да ли је тај укус сладак или горак, љут или кисео.

77 М. Дудварски, Монструозне поруке мафије, Press online, Београд, 2008
http://www.pressonline.rs/info/hronika/45687/monstruozne-poruke-mafije.html
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Слика 23.: Најблажа слика монструозних мафијашких порука за криминал у
туризму и над туризмом

„ У жаргону печат мафије се назива овера. Када мафијаши причају
међусобно, не кажу да ли је убијен, него да ли је оверен. Тако је и код нас, с
тим што су наши мафијаши то зачинили, па после убиства забадали секиру у
главу. Са друге стране, Французи се договоре са особом која треба да буде
ликвидирана да се сретну у ресторану и онда, не скривајући се, стављају
пиштољ на сто. А то у преводу значи: боље да се убијеш сам, него ми то да
урадимо.“78
Управо како Французи раде са својом жртвом, тако се и овај облик
туризма, из незнања, презентује туристима, као поучна порука: боље да се
сами убијете него да користите овај облик туризма. Јер, заправо, после
оваквик туристичких тура, туристи могу имати само последице: траума, страх,
трзање у сну, ноћне море, депресија, тежак заборав, у најгорем случају и не
дај боже да туриста пожели да буде мафијаш, део неке велике криминалне
организације са туризмом или без туризма. Да од два зла бира оно мање, али
зло је зло и не постоји мање или веће. Да ли је ово туризам или
злоупотребљавање туризма и туриста? Свакако, само злоупотреба службеног
положаја, туризма и туриста.

78 М. Дудварски, Монструозне поруке мафије, Press online, Београд, 2008
http://www.pressonline.rs/info/hronika/45687/monstruozne-poruke-mafije.html

68

4.4. СЕКС ТУРИЗАМ
Као облик морбидног туризма јавља се и секс туризам, као долазак
туриста у дестинације где се као туристички производ продаје секс. И одмах
на почетку, појављују се поједини струњаци и корисници овог облика туризма
са питањем: зашто је секс морбидан, и зашто је секс туризам морбидан. Једно
је када двоје воде љубав које се подразумева као нормално. Нормално је и ако
се дешава секс између две особе између којих не постоји љубав. Али купопродаја секса је морбидно. Морбидно је када једна особа, да би преживела
продаје своје тело одређеном домаћем или иностраном туристи, да туриста са
тим продатим телом ради шта жели. С тим што, се овај туристички производ
не носи кући, већ се употреби и остави неком другом купцу-туристи. Ретки су
случајеви да туриста овај туристички производ однесе кући, односно ожени
или прижени, па се тако продавац спаси од даљег самопродавања.
Дакле, „секс туризам може да се дефинише као туризам „посебног“
задовољства туристе и горке зараде домицилног становништва или
иностраних „радника“, односно особа које пружају ту услугу. Као сувенир са
оваквог путовања, туристи могу својој кући да донесу само разне интимне
болести, а посебан „сувенир“ јесте АИДС.“79 У овај облик туризма често је
укључено и коришћење психоактивних супстанци, што пружаоцима овакве
услуге омогућава лакшу продају свог „производа“.
„Главни атрактивни фактори за секс туристе су: смањене цене услуга у
дестинацији, легализовање проституције, блажа правна регулатива и лакши
приступ малолетничкој проституцији.“ 80 Не можемо рећи да је трговина
робљем изазвала развој секс туризма или обратно, али свакако можемо
констатовати да секс туризам, као и туризам опијата и криминала, спада у ред
са друге стране закона, у ред непоштовања моралних и етичких начела, у ред
губљења свести и правом значењу туризма, живота и разлога постојања
човечанства.
Аутори литературе „Специфични облици туризма“ (Штетић,
Шимичевић, Ћурчић) јасно праве паралелу између романтичних путовања и
меденог месеца и комерцијализације секса у туристичким дестинацијама...
„Као мотив за овај вид туризма свакако се убраја могућност сексуалног
односа, случајни аспект путовања. Понекад се сексуална искуства третирана
као друштвено прихватљив и обострано користан разлог за путовање, ако
говоримо о меденом месецу или романтичним путовањима парова. Са друге
стране, има случајева када су сексуални односи посматрани као друштвено
неприхватљиви, а то је у случају комерцијалних секс-тураи дечије
79

Б., Јанковић, Ужице, 2016
80 С., Штетић, Д., Шимичевић, Н., Ћурчић: Специфични облици туризма, аутори,
Београд, 2013
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проституције. Постоје бројне туристичке дестинације које су постале
асоцијацијаза романтику, љубав и секс, које су некада позитивне јер
рекламирају медени месец и романтику, wellness садржаје за двоје и сл., али
често попримају врло негативне конотације, мада су подједнако
профитабилне, као што је случај са многим дестинацијама које се развијају
као центри комерцијалног секса. Као главне дестинације секс туризма могу се
издвојити Тајланд, Бразил, Кариби, Украјина, Амстердам, Будимпешта, Праг,
Бугарска, Миконос, Швајцарска, Канада, САД. Уједињене Нације не
одобравају секс туризам наводећи здравствене, социјалне и културне
последице како за земље из којих потичу туристи, тако и за земље рецептиве,
посебно у ситуацијама где долази до полног, социјалног и економског
искоришћавања секс туризма на дестинацији.“81
Исти аутори раздвајају врсте секс туризам на: мушки секс туризам,
женски секс туризам и малолетнички секс туризам.
Најпознатије дестинације секс туризма откривају моћ креатора оваквих
туристичких аранжмана:
„Уз велику помоћ САД-а и Светске банке, секс туризама на Тајланду
(Бангкок, Патаја) је постао индустрија још за време Вијетнамског рата, када је
министарство одбране САД-а имало уговор са Владом Тајјланда да обезбеде
„рекреацију и релаксацију“ америчким војницима. Наиме, Светска банка је
1975.године развила економски план за Тајланд управо на основу индустрије
секса, што је претворило секс туризам у главни извозни производ ове земље.
Влада затвара очи на бизнис који Тајланду доноси 4,3 милијарде долара
годишење. Раскалашни гости заборављају да се иза провода и задовољења
ниских страсти крије крајње сиромаштво, злостављање и организовани
криминал и често са оваквих путовања уместо сувенира донесу сиду.“ 82 Ово
можемо да назовемо и ратно-криминалистички секс туризам. Слично се
дешава и у Камбоџи, Индонезији, Филипинима, и другим мање развијеним
земљама и земљама у којима се водио или се још увек води рат. Као
криминалистички секс туризам, за пример, можемо навести Медељин, град
чувеног покојног краља кокаина. Наиме, како би смо приближили овај облик
секс туризма, послужићемо се делом текста „Аукција девица“ дневног листа
„Блиц“:
„У Медељину, другом највећем граду Колумбије, познатом као град
Пабла Ескобара, одвија се језива радња. Уличне банде хватају девојчице у
своју мрежу и продавају ономе ко понуди највећу цену. Грађани и други који
долазе у Медељин имају прилику да чују: „Чувај своју ћерку или ће бити
продата!“ Као упозорење или претња, у зависности од ситуације. Банде у
сиромашним четвртима Медељина, свакодневно владају илегалним бизнисом
81 С., Штетић, Д., Шимичевић, Н., Ћурчић: Специфични облици туризма, аутори,
Београд, 2013
82 С., Штетић, Д., Шимичевић, Н., Ћурчић: Специфични облици туризма, аутори,
Београд, 2013
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у свим облицима. Они су „регрути“ девојчицама од 10 до 15 година. Скупа
гардероба, луксузни ресторани, виски и кокаин, су мамац овим девојчицама.
Једном када падну под утицај ових мафијаша, оне имају њихову „заштиту“ –
нико не може да их малтретира, до аукције. Аукције су стављене у каталог
или на интернет веб сајтовима, где понуђачи добијају посебну шифру. Цене се
крећу од 2 000 еура. Девојчице, после првог сексуалног искуства, „иду од руке
до руке“. Банде изнајмљују девојчице за мафијашке оргије, које неминовно
завршавају у свету проституције. Проституција у Колумбији је веома
разграната и практично легална, а Медељенци привлаче туристе који траже
плаћено искуство на учицама црвених фењера. Родитељи су немоћни да
спрече откуп својих ћерки...“ 83 Више о овоме може се погледати на каналу
Channel 4 News: Virgins for sale in Colombia in 'world's biggest brothel' –
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=aAXOC3P0
Knw
Да ли је ово туризам или уништавање туризма? Да ли је ово живот или
уништавање живота? Погледајмо свет око себе, још једном. Деца нису украс
света са којима се свет игра! Деца су будућност света! Деца су живот!
Туризам није проституција, туризам није дрога, туризам није мафија! Туризам
смо сви ми. Туризам је живот. Ми смо слика туризма. Чувајмо је у својој
свести и подсвести и развијајмо нормалне облике туризма.
У циљу још бољег схватањ шта се то дешава са туризмом у свету и код
нас, приказујемо још дестинација у којима се развија ово зло од туризма, секс
туризам.
„Земља фудбала и кафе на челу Јужне Америке у секс туризму је
Бразил, где осим туристичких агенција, улогу макроа имају бројни хотели,
ресторани, ноћни клубови, као и таксисти.“ У Гватемали, Хондурасу и
Костарики проституција је породични посао, где родитељи изнајмљују своју
децу.“84
„На Карибима цене услуга су више него у Азији, а главне дестинације
секс туризма су Јамајка и Доминиканска Република. Канађанима и
Европљанима је интересантна Куба, јер су девојке спремне на све не би ли се
удале и тако добиле шансу за нови живот. Украјина и Русија су познате као
традиционална одредишта за „романтичне туре“, где мушкарци не трагају
само за сексом, већ и за супругама. Недавно је Удружење Фемен оптужило
националну туристичку организацију да им је земљу претворила у секс
дестинацију. Амстердам, Будимпешта и Праг су омиљене дестинације због
83 Д., Милојковић, Аукција девица, дневнни лист „Блиц“, Београд, 2013
http://www.blic.rs/Vesti/Svet/411463/Aukcije-devica-Devojcice-od-10-godina-na-prodajuza-mafijaske-orgije -u-Колумбији
84 А., Палић, Само секс сезону спашава, Вечерње Новости, Београд, 2009
http://www.novosti.rs/vesti/turizam.90.html:241310-Само-секс-сезону-спасава
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легализоване проституције, али због високе цене сексуалних услуга губи
битку са азијским градовима.“85
„У САД-у се издвајају Nye County, Nevada, Carson City. Канада је једна
од десет топ дестинација за секс туризам, за оне који желе дискрецију. Није
илегално плаћати за сексуалне услуге, али нема лиценцу за борделе.
Дозвољено је да проститутке траже клијенте на јавним местима, могуће
договорити телефоном или преко интернета. У Queenslandu у Аустралији рад
у индустрији секса и јавне куће су легалне и законски уређене. У Швајцарској
бордели са лиценцом важе за најпрестижније и најдискретније на свету.“86
„ЕЛИТНА секс дестинација последњих година постао је Дубаи.
Проституција се крије иза такозваних агенција за моделе и манекенке. Девојке
из Србије изузетно су тражене у Уједињеним Арапским Емиратима, где их
највише има у Дубаиу и хотелу „Москва“. Њихова дневна зарада је од 4 000 до
7 000 еура“87

Слика 24.: Елитна туристичка секс дестинација Дубаи

„Монденско грчко оствро Миконос носи епитет „стециште разврата“, је
на њему све дозвољено, и једно је од омиљених летовалишта геј популације.
Бугарска има популаран пакет, где за 200 еура може да се добије сексуалнотуристички водич, смештај, храна и опроштајни сувенир.“88

85 Б 92 online, Секс туризам – главне дестинације,
http://www.b92.net/putovanja/vesti.php?nav_id=363686

Београд,

2009

86 http://www.mojaputovanja.com/live/Vesti?contentId=2718
87 http://www.teleprompter.rs
Емиратима

– Несторовић: Наше девојке изузетно популарне у

88 С., Штетић, Д., Шимичевић, Н., Ћурчић: Специфични облици туризма, аутори,
Београд, 2013
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Слика 25.: Миконос
развратног туризма

–

стециште

Слика 26.: Бугарска за 200 еура

Да ли је ово довољно да отворимо очи или да и даље очи држимо
завторене и да живимо свој живот као да и нама то не може да се деси,
односно као да се нама исто то не дешава? Да ли смо заиста толико немоћни у
том окрутном свету развратног туризма? Да будемо јасни, тај секс туризам се
дешава и у нашој земљи.
Секс туризам у Србији није легализован и не треба да буде. Свакако да
нелегализовањем, а самим тим и непознаницом, долазимо у опасност да и
сами будемо заражени, уколико су наши супружници корисници таквих
услуга, а ми не знамо. Следећа, односно прва и највећа опасност, јесте да наша
деца буду пружаоци таквих услуга, а ми то опет не знамо. И да знамо, како да
решимо тај проблем? Са друге стране, убирање пореза легализовањем ове
делатности не треба да буде толико битно, јер је најбитније здравље, како
физичко, тако и ментално, свих људи, како у нашој држави, тако и у целом
свету. У сваком случају, морамо бити на опрезу, јер било где и било кад
можемо бити у опасности од ове делатности, ако и даље држимо очи
завторене. Ми не смемо бити наивни и мислити да је ноћ ведра над Србијом,
барем када је развој, како секс туризма, тако и других облика морбидног
туризма, у питању. Да код нас тај секс туризам не постоји. Постоји. ...
„Са десне стране Ибарске магистрале, на паркингу испред језера
Очага89 (сваког дана од 17 до 21 час, где је ценовник сексуалних услуга
прилагођен радничком џепу: орално задовољство 1000 динара, секс 1 500
динара, а комплетна услуга 3 000 динара, екстра жеље – посебан ценовник).
Секс олуја се дешава у Јагодину, која је, веровали или не, центар секс
89 Језеро Очага је вештачко језеро на територији општине Лазаревац, на 60 км од
Београда. Налази се у оквиру спортско-рекреативног центра „Колубара“...
http://zvezdarnik.net/viewtopic.php?f=43&t=255&start=40
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туризма: „секс производ“ од 18 до 23 године секс туристи могу добити за 200
еура.“90
Међутим, најпосећенија туристичка секс дестинација у Србији јесте
главни град, град слободе, град греха, Београд. Инострани туристи кажу да је
Београд изузетно леп град, пре свега због гостољубовости, хране, ноћног
провода, слободе, лепих девојака. Иностраним туристима се допада могућност
доброг провода до раних јутарњих часова и слободни су да попију више
алкохола, да певају и играју уз нашу музику, уз наше девојке и момке...
београдски сплавови су прави избор за све љубитеље ноћног живота. Али, шта
се иза тога крије? Ако отворимо друга врата... имаћемо шта и да видимо.
Разуздани странац и згодна српска „клаберка91“ или „старлета92“...
Ипак, секс производ није само девојка, то је исто и мушкарац. Када говоримо
о Србији, то су мушкасрци који своје тело продају или поклањају Хрватицама,
како Телеграф online пише (6. Новембар 2012.): „Хрватице полуделе за
Србима, пале се на мушки нагласак. Све већи број жена и девојака из
Хрватске викенде проводи у Београду, где под изговором доброг провода по
сплавовима и клубовима, заправо долазе због секса. Привлачи их физички
90 Подаци преузети са интернет портала: http://www.telegraf.rs/vesti/273470-ibarskamagistrala-uzivo-nude-seks-u-kukuruzu-za-hiljadu-dinara и
http://www.teleprompter.rs/nestorovic-seks-turizam-cveta-u-jagodini-nase-devojkeizuzetno-popularne-u-emiratima.html
91 Клаберка је реч енглеског порекла, потиче од речи „club“ што значи клуб, и
савремени је израз за девојку која је лепа, згодна, провокативно обучена, нашминка
и седи углавном за шанком и чека свог мушкарца (спонзора), који ће је финансирати
један краћи или дужи временески период, а за узврат она же њему давати своје
тело када год он то пожели, па чак и ако пожели да је дели са његовим
пријатељима. Клаберка је данас популарно заминање углавном у Београду, и на
жалост цењено занимање, срећом цењено од стране необразованих или
полуопбразованих особа. У најбољем случају, клаберка може да се уда за свог
спонзора и своје тренутно занимање промени у савремену домаћицу.
92 Појам „старлета“ још увек нема тачну и концзицну дефиницију, осим што знамо
да та старлета задовољава потребе богатог мушкарца, из окружења где се она
налази или туристу. Старлете често одлазе из своје земље, углавном у Дубаи и
тамо су елитне проститутке, а онда дођу у своју земљу и кажу да су факултетски
образоване старлете, учествују у ријалити програмима, рекламама за разне
производе, ноћу су у клубовима и на сплавовима и тамо негде иза завесе
задовољавају неке туристе са дубоким џеповима.
У сваком случају, и клаберке и старлете су савремени назив за старо занимање –
проститутке.
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изглед Срба, манири, акценат, али пре свега, обдареност и умешност у
сексуалним играријама. А расадник момака у Београду су, очекивано,
сплавови.“93
Док у Београду девојке пате због недостатка љубави, и не знајући за ову
појаву, девојке из Хрватске већ увелико „конзумирају“ београдске момке и на
тај начин се развија туризам у граду светла, слободе и греха. И колико год нам
се допада да се Београд назива градом греха, морамо да признамо да јесте.
А ако хоћемо да знамо и за град Ужице, да ли се тако нешто дешава и у
Ужицу. Наравно, то се дешава у сваком граду, мањем или већем, у мањем или
већем броју, па тако и Ужицу. Према анонимном, али поузданом извору, аутор
монографије сазнаје да се у некадашњем хотелу „Палас“ одигравао прави секс
туризам. Више је било дневних одмора, него преноћишта. Данас се то дешава
у хотелу у центру града, становима који се изнајмљују за те сврхе. Заправо, то
се дешава било где у граду и околини града, у било ком смештајном објекту...
Дискреција је „загарантована“. Провинцијалци то, колико год се трудили, не
могу то да сакрију, увек се деси нека прилика да они кажу све што знају, што
су видели.
На крају, да ли секс туризам треба да се легализује и развија, да ли треба
да живимо од тога и да тако упропастимо градове, да тако упропастимо имиџ
туристичке дестинације, да упропастимо нормалне облике туризма, и пре
свега, да тако упропастимо нашу децу и себе? Наравно да не треба. Разлог је
и више него очигледан.

93 http://www.telegraf.rs – Секс туризам, Хрватице због секса проводе викенде у
Београду
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4.5. ПОРОЧНИ ТУРИЗАМ
Порочни туризам, као научни термин, ако можемо тако да се изразимо,
јесте нов појавни облик, али обзиром на облике које обухвата, није. Као
научни термин и као појавни облик туризма, порочни туризам није до сада
обрађиван, тачније није му се посвећивала довољна пажња, барем не као
облику туризма који заправо и није нешто чиме би се једна туристичка
дестинација могла похвалити. Аутор се нада, а ако се овај облик туризма не
почне смањивати, чак зауставити, у догледно време, да ће се порочни туризам
тек обрађивати као научна тема и као појавни облик туризма. А разлог зашто
овај облик треба да се заустави и зашто спада у морбидни туризам јесте
управо порок (алкохол, дрога, коцкање, цигарете...). Дакле, облици порочног
туризма су: нарко-туризам, алко-туризам, туризам дуванске индустрије и
казино-туризам.
„Порочни туризам представља туристичко путовање у дестинације на
којима је дозвољено коришћење одређених порока, али и на разне
манифестације, као што су музички, филмски и позоришни фестивали,
фестивали одређених врста алкохола.“94
Иако аутори сматрају да је за сада довољна ова једна дефиниција
порочног туризма, свакако да се очекује појављивање нових и потпунијих
дефиниција.
Корисници порочног туризма су углавном корисници самих порока,
осим на музичким, филмским и позоришним фестивалима где долазе
поштоваоци музике, филма и позоришта, а корисници порока само користе
ситуацију да мање буду примећени, ако можемо тако да кажемо. Међутим, не
можемо чак ни тако да кажемо, обзиром да, према истраживањима аутора, и
многих других, и према директним виђењима, постоји и одређени број
поштоваоци културних манифестација, чак и сами учесници манифестација
користе разне опијате.
Најпосећеније туристичке дестинације порока су: Холандија, земље
латинске, централне и јужне Америке, Бразил, Тајланд, Шпанија, Турска,
Русија, Чешка, Немачка, Србија, Хрватска, Црна Гора, и др.

94 Б., Јанковић, Ужице, 2016
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4.5.1. Нарко-туризам
Нарко-туризам представља путовање туриста који прелазе границу
свести, уз помоћ психоактивних супстанци, до дестинација на којима
дозвољено коршћење опијата, како лакших, тако и тежих: „Амстердам, земље
Латинске Америке, Централна и Јужна Америка, Боливија, Бразил, Тајланд...
За љубитеље нарко-туризма из Русије, обећана земља је Гоа, где постоји
„најкреативније“ тржиште нарко-галантерије, као што су кутијице за табчете
екстазија или огледалца за ушмркивање.“ 95
„Млади Европљани, незадовољни реалним животом, од Марока до
Индије, од Амстердама до Бразила, у малим групама или појединачно трагају
за срећом у свету халуцинација, барем на неколико дана или недеља“96, што
слободно и са правом можемо да назовемо туризам лабилних личности.
Пре него што наставимо са нарко-туризмом, упознајмо се основним
облицима психоактивних супстанци, њиховим облицима, употреби, дејству,
ефектима, последицама.
„Марихуана, хашиш и канабиолово уље се добијају из индијске
конопље (Canabis sativa). Активна супстанца је ТХЦ (tetrahidroksi kanabiol).
Након уноса супстанце у организам долази до благе еуфорије, појачане
говорљивости, смеха, благе дезоријентације у времену и простору, успорених
реакција, страх, анксиозност, смањена способност расуђивања, отуђење... Ако
се прекорачи доза јавља се тежак умор, вртоглавица, мучнине, психозе, а
може доћи и до губитка свести. Хронична употреба марихуане доводи до:
зависности (психичке и физичке), амотивационог синдрома 97 , психоза,
оштећење имунитета, оштећење органа за дисање и репродуктивног система.
Екстази је синтетска психоактивна супстанца. Делује као стимуланс, а може се
наћи у виду таблета, капсула или праха. Последице: због дехидратације услед
губитка соли и воде презнојавањем, може доћи до можданог едема, срчаног
удара, епилепсије, прегрејавањ тела и бубрежне инсуфицијенције. Кокаин је
95 http://www.blic.rs – Narko turizam
96 С., Штетић, Д., Шимичевић, Н., Ћурчић: Специфични облици туризма, аутори,
Београд, 2013
97 Амотивациони синдром - губитак интересовања, активности и циљева,
немогућност радовања, депресивно расположење, слабљење меморије, осећај
празнине, недостатак енергије, проблеми у школи, породици – што може довести
до трајних промена у структури личнности - Омладина JAZAS-a Крагујевац,
официјелни сајт http://www.jazaskg.rs/index.php/baza-znanja/bolesti-zavisnosti/13psihoaktivne-supstance
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једна од најскупљих и најчистијих дрога. Добија се прерадом јужноамеричке
биљке Erithroxylon coca. У организам се уноси ушмркивањем или утрљавањем
у десни, а ређе интравенски. После дуже употребе настају све дужи периоди
депресије, анксиозности, раздражљивости, параноидних стања, оштећења на
бубрећним артеријама, срчаном мишићу и гастроинтестиналном тракту. LSD
(dietil-amid lizergična kiselina) је најјачи синтетски халуциноген. Ефекти су
непредвидиви. После дуже употребе настају трајна оштећења мозга,
психотичне реакције типа шизофреније, повратне психотичне рекације
(flaschback), хроничне промене личности. Хероин је депресор CNS,
полусинтетски дериват корфина који се добија из чаура опијумског белог
мака. Хероин који се продаје на улицама је помешан с разним супстамцама
(шећер, мишомор, штирак, млеко у праху, стрихнин...) ради добијања веће
количине и веће зараде и његова боја варира од беле до смеђе. Чести су
случајеви смрти због нечистоће хероина. Хероин доводи до психичке и
физичке зависности. Последице: зависност (психичка и физичка), оштећење
личности, телесна оштећења, предозирање (overdose), соматске последице (
hepatitis B i C, tromboflebitis, apsces, HIV/AIDS).“98
Ово нас све наводи на размишљање, ако је дрога, опасна, а јесте, зашто
се онда она промовише организовањем нарко-туристичких аранжмана...
Свакако би било сасвим наивно са наше стране, ако кажемо да се ради о
незнању, непознавању материје и сл. Морамо да констатујемо да се, на жалост
ради о стицању лакше, веће и брже зараде, баш као што раде нарко-дилери,
тако раде и организатори оваквих туристичких аранжмана.
Европски мониторинг центар за дроге и зависнике од дроге (European
Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) у „Путовање и наркоманија у
Европи“ наводе да су Амстердам и Праг примери европских дестинација
психоактивних супстанци.
„Према извештајима медија, Амстердам добија 4,5 милиона туриста из
иностранства годишње, од којих четвртина посећује кафиће у којима се може
купити канабис за личну потрошњу. Нарко-туристи путују из суседних
земаља (а нарочито из Немачке и Словачке) у Праг (мали Амстердам) и
гранична подручја само са циљем добијања метамфетамина, а онда се враћају
у своје матичне земље са количинама које не прелазе законски цензус за
личну употребу у Чешкој.“99

98 Омладина JAZAS-a Крагујевац, офијелни сајт http://www.jazaskg.rs/index.php/bazaznanja/bolesti-zavisnosti/13-psihoaktivne-supstance (више о психоактивним
супстанцама, њиховом деловању, употреби и последицама прочитати на датој
интернет адреси)
99 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Travel and drug use in
Europe: a short review, Lisabon, 2012
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Постоји неколико ризика од развоја нарко-туризма, а то су свакако:
здравственни ризици наркомана туриста, ризици везани за личну безбеднност
и безбедност породице, ризици по локалне заједнице које су погођене
посетама наркомана, ризици за људе из околине и многи други.
„Коришћење дроге у страној земљи може бити повезано са додатним
ризицима и последицама. На пример, коришћење дроге у иностранству може
бити повезано са повећаним ризиком због додатних неизвесности у погледу
састава и чистоће супстанци и непознавања локалних здравствених и
социјалних услуга. Поред тога, под утицајем психоактивних, могу себе
довести до нежељених здравствених проблема, несрећа и ризичних
сексуалних активности. Такође, ови туристи ризикују да буду ухапшени, због
поседовања, коришћења, продаје или кријумчарења у и ван земље. Они,
такође, могу негативно утицати на локално становништво. Употреба
психоактивних супстанци може довести до асоцијалнног понашања и
ремећења јавног реда и мира, и уз присуство банди које контролишу трговину
дрогом, повећавају притисак на локално спровођење закона, здравствених и
социјалних услуга.“100
Стога, „нарко-туризам представља путовање у места где је дозвољено
коришћење психоактивних супстанци, без обзира на ризике и негативан
утицај на локално становништво. Нарко туризам јесте путовање у
наркоманију, путовање у свет халуцинација.“ 101
Нарко-туризам није туризам, као што нису ни други облици порочног, и
свеукупног морбидног туризма. У неким земљама раде на заустављању наркотуризма, што нам може дати наду да се може барем смањити број наркотуриста, корисника психоактивних супстанци. Јер, путовање у свет
халуцинација није путовање.

100 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Travel and drug use in
Europe: a short review, Lisabon, 2012
101 Б., Јанковић, морбидни туризам –специјалистички рад, Висока пословнотехничка школа струковних студија, Ужице, 2016
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Слика 27.: Нарко-туризам

„Закон који је холандска влада усвојила 1.јануара 2009.године,
забрањује страним туристима коришћење услуге coffee-shop-ова, који имају
дозволу за слободну продају канабиса и лаких наркотика произведених од
њега, легализованих у Холандији од 1976.године. Исте године у мају, тај
закон је ступио на снагу у три јужне регије земље, а после дугих дебата,
забрана је проширена и на остатак земље... Присталице забране сматрају да
тзв. нарко-туристи повећавају ниво криминала у мирним холандским
градовима, док противници сматрају да ће примена закона уништити туризам
и да ће се марихуана продавати туристима легално.“ 102
Дакле, овде јасно видимо да је проблем у томе што се забраном
куповине и употребе психоактивних супастанци смањују приходи од туриста,
али са друге стране доводи се у питање безбедност локалног становништва,
јер се развојем нарко-туризма развија и криминал. Да ли су приходи или
безбедност? Сваки нормалан разум ће одговорити да је безбедност
становништва и туриста битнија. Међутим, о тој одлуци одлучује ипак неко
други, неко коме је више стало до већег прилива девизних средстава.
Недалеко од нас, у Хрватској, тачније у Истри цвета нарко-туризам, а то
ће нам најбоље објаснити истарски демократа Дамир Кајин, кроз отворено
писмо које је упутио градоначелницима, а које је објављено истарском
порталу „Regional Express“.

102 http://www.economy.rs/zivot-i-stil/20968/slobodno-vreme/Holandija-zabranila-narkoturizam.html
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„Истра је створила посебан облик туризма, нарко-туризам преко хипхоп фестивала, обилно финансираних од стране министра туризма и наших
градоначелника. Након сваког фестивала полиција код стотине људи
проналази дрогу, све више домаћих људи. Странци се отворено долазе
дрогирати на те фестивале у Пули или Ровињу. О томе ћуте школе, градска
већа, медији. Црква се не оглашава. То је један од највећих истарских
проблема данас, ако не и највећи... Немојте ћутати. Губимо генерације.“ 103
Међутим, проблем је што се и код нас у Србији развија нарко-туризам.
Као и у Истри, не засебан, већ уз неке углавном међународне фестивале, како
из света музике, тако и из света филма, долазе туристи, домаћи и страни,
уживају на фестивалима и проводе се уз помоћ психоактивних супстанци. Не
сви, али у великом броју. Ту су и концерти, где се исто дешава. И на
концертима домаћих музичких извођача, али више страних. И колико год
поседовање, коришћење и стављање у промет психоактивних супстанци било
забрањено у нашој земљи Србији, нарко-туризам постоји. Сасвим очекивано и
са правом јесте питање „да ли треба прекинути са одржавањем фестивала и
концерата у циљу заустављања нарко-туризма“, али одговор је свакако да не
треба, јер постоје и други начини за решавање овог проблема. Повећана
контрола, јавне дебате, спровођење закона (спровођење, не само доношење),
повећане казне... и др.
Фестивали и концерти су од битног значаја за развој и културе и
туризма и доносе приходе градовима, а то што се дешава између, тај развој
нарко-туризма може да се реши наведеним предлозима. Стара народна изрека
каже „боље спречити, него лечити“, међутим, ма колико нам се чинило да ми
треба да спречимо, ми, ипак, треба да лечимо.
Угледајући се на поједине државе које покушавају да сузбију овај
криминал, јер и нарко-туризам јесте криминал, преостаје нам да се надамо да
се неке ствари мењају, да ће део по део проблема бити решен.

103 Д., Кајин, Отворено писмо градоначелницима, Regional Express – независни
истарски портал, Пула, 2015 http://www.regionalexpress.hr/site/more/damir-kajin-uistri-je-u-modi-narko-turizam-preko-hip-hop-festivala (више о овоме на датој адреси)
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4.5.2. Алко-туризам
Алко-туризам јесте облик који у науци није много познат, али је у
пракси веома примењиван, и када говоримо о манифестацијама које су
посвећене одређеним врстама алкохола, као што су пиво, ракија, вино, и када
говоримо о манифестацијама које нису посвећене алкохолу, већ музици,
углавном, али где се алкохол користи у већим количинама.
Када говоримо о фестивалима посвећеним музици, а на којима се у
великим количинама користи алкохол, прва асоцијација јесте фестивал трубе,
Сабор трубача у Гучи. Поред главног дешавања (такмичења и ревијалног дела
на позорници), око дешавања ту су шатори у којима се весели уз звуке трубе,
трбушне плесачице, печење и алкохол, незизоставни алкохол, много алкохола.
Неће вам требати пуно среће да прођете поред неког посетиоца Сабора како
би сте осетили ватру, тачније алкохол. Тамо је сваки трећи посетиоц под
дејством алкохола, у мањој или већој мери. Наравно, постоје и други
фестивали музике на којима је сваки пети поштовалац музике под дејством
алкохола, а често и извођачи, не сви, али се дешава.
Када говоримо о манифестацијама које се традиционално одржавају у
републици Србији, а које су посвећене одређеним врстама алкохола, а самим
тим исте су и у сврху туризма, то су: Beer Fest у Београду, Новом Саду,
Зрењанину, Крагујевцу, Врњачкој бањи, Златибору; фестивали вина у
Београду и Новом Саду; фестивали ракије и Шљивовици и Прањанима, и
други.
Све ово нас сасвим логички наводи на дефиницију: „Алко-туризам
представља туристичко путовање у дестинације где се организују разне
манифестације посвећене одређеним врстама алкохола, али и друге
манифестације које подстичу конзумирање истог, у мањој или већој мери.“104
„Belgrade Beer Fest је по просечној посети највећи филмски фестивал у
југоисточној Европи. За пет дана колико траје, Фестивал посети преко 500 000
људи. Belgrade Beer Fest је основан 2003.године. За четрнаест година
постојања 7 680 000 посетилаца је могло да види више од 600 музичких
наступа, дегустира преко 330 брендова пива и учествује у бројним
друштвеним кампањама. Фестивал је добио многобројна признања. Међу
њима је препорука британског листа „The Independent“, који је Belgrade Beer
Fest™ 2005.године уврстио међу 20 светских догађаја које би обавезно
требало посетити. Професор Dennis Wilcox у својој књизи „PR Strategies and
Tactics“, која се користи на преко 350 универзитета широм планете, навео је
Belgrade Beer Fest као позитиван пример маркетинга и ПР кампање. Belgrade
Beer Fest се захваљујући свему овоме етаблирао као један од назначајнијих
сегмената туристичке понуде Србије. На то указује и награда „Најбоље из
Србије“ коју је фестивалско издање из 2014.године добило у категорији
104 Милутиновић, Н., Ужице, 2016
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„Најбоља манифестација у функцији промоције Србије“. Акцију „Најбоље из
Србије“ почевши од 2004.године организују Министарство трговине, туризма
и телекомуникације Републике Србије, Привредна Комора Србије и дневни
економски лист Привредни преглед, са циљем да се промовишу најбољи
робни и корпоративни брендови на тржишту Републике Србије.“105
Када прочитамо ово са званичног сајта Belgrade Beer Fest-а, можемо
помислити да то није ништа лоше, већ на против, да је позитивно и да иде у
сврху развоја туризма и бољег позиционирања на чак светском туристичком
тржишту. Уосталом, пиво је здраво. „Пиво јесте пиће умерене количине
алкохола, настало ферментацијом шећера који се у највећој мери добија
кувањем посебно одабраних врста житарица, најчешће јечменог слада уз
додатак хмеља, као и зачина.“106

Слика 28.: Пивски туризам

„Пиво садржи витамине Б групе (витамин Б утиче на квалитет коже),
затим магнезијум, калијум, калцијум, гвожђе и цинк. Богато је угљеним
хидратима, протеинима и флавоноидима, али и антиоксидансима. Лековитост
пива потврђена је и у многим савременим научним и клиничким
испитивањима. Пиво позитивно утиче на прокрвљеност, циркулацију крви и
крвни притисак, као и на количину шећера и вредност масноћа у крви. Има
благотворан учинак и када је реч о болестима мокраћних органа или камена у
бубрезима.“107

105 http://www.belgradebeerfest.com/festival/o_festivalu (званични сајт Belgrade Beer
Fest-а)
106 http://www.majstorzapivo.com/sve-o-pivu/ (званични сајт)
107 http://pivo.blog.rs/ Pivo I Zdravlje!Part 2.
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„Бројне научне студије идентификовале су на стотине биолошки
активних компоненти присутних у пиву, које имају користан утицај на
здравље човека. Највише се наде полаже у фитохемикалију ksantohumol, која
представља горку материју у пиву, а поседује антикарциногено деловање.
Ипак, морамо бити свесни опасности које доноси претеривање у алкохолу.
Прекомерна конзумација алкохола има негативан утицај на здравље и
околину. Кључна реч код свих сазнања о позитвном утицају алкохолних пића
на здравље је „умерено“. Пити умерено значи пити у границама које одређују
здравље, друштво у којем живимо и обавезе према породици и пријатељима,
за већину мушкараца то значи дневно 1-3 пића, за жене 1-2 пића дневно.“108
Дакле, то значи пити умерено, а не опијати се од пива, као што се ради
на разнима манифестацијама, посебно оним посвећеним пиву, посебно код
нас. У крајњем случају, ако се већ праве фестивали пива, зашто се не би
правили у сврху здравља, где би се држала предавања о пиву, о свим
користима и штетностима пива, где би биле дозвољене само дегустације или
само по једна чаша пива по посетиоцу (мада је то тешко контролисати, али
вреди покушати).
Свакако да постоји још градова и држава у којима се одржавају
манифестације које су посвећене пиву, као алкохолном пићу, али ми се овом
приликом задржавати на томе, јер сваки има исте циљеве: остварити већу и
бољу сарадњу, привући што већи број корисника и потенцијалних корисника
како би се остварио што већи профит, јер нико од произвођача нема користи
од једне чаше пива, а о томе да је циљ развој туризма у држави, како аутор
сматра, може бити само изговор. Дакле прелазимо на следеће манифестације,
а то су оне које су посвећене вину и ракији, са истим циљевима, као и код
претходног. Пре саме манифестације потребно је упознати се са вином, шта је
вино, одакле и од када потиче, процес производње, врсте вина, квалитет и
како вино делује на човека.
„Вино се слободно може сматрати најстаријим производом човечанства.
По неким непровереним изворима први трагови винарства датирају још из
6 000 год. п.н.е. из дела данашње Грузије. Винарство се од тих момената шири
и заузима све веће територије и тако вино постаје најважније пиће краљевства
Месопотамије и Египта. У Египту се први пут помињу и винске етикете са
натписом који говори о географском пореклу. Након Египта вино се шири на
стару Грчку где први пут добија и свог бога Диониса. Велики утицај на
ширење винске културе у свету, а посебно на зачеће винограда у Француској
имали су Стари Римљани који су поред развоја винарства у Риму, вино
представили и у данас познатим регијама попут Бургундије, Бордоа,
Шампање, Лоаре, Роне, Мозел и Рајне. Главну улогу у развоју винарства већ
од 400.године наше ере преузима црква и монашки редови који се од тог
времена брину како о виноградима тако и о стварању вина. Највећи развој
108 Стетоскоп (званични сајт) http://www.stetoskop.info/Istine-i-zablude-opivu-2373-s1-news.htm
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вино доживљава у 16. и 17. веку. Dom Perignon почетком 18.века бива сведок
стварања чаролије и мехурића у боци и тако прави једно сасвим ново
поглавље у историји винарства, а поставља Шампањ у сам врх светских
вина.“109

Слика 29.: Вински туризам

„Вино јесте пољопривредно-прехрамбени производ, добијен потпуном
или делимичном алкохолном ферментацијом свежег грожђа, кљука или шире
од грожђа винских сорти винове лозе.“ 110 Међутим, у последњих неколико
деценија, осим правих познавалаца и поштовалаца вина који пију по једну
чашу и уживају у тој једној чаши вина, наведена дефинација мења своју
форму, тако да је данас, на жалост, вино алкохолно пиће које се добија
ферментацијом грожђа, а које служи као чест повод за срећне и тужне
тренутке, у којима се не пије више од једне чаше, већ више од једне флаше.
Да ли је у вину истина или тајна знају само познаваоци вина и
произвођачи. Редовни потрошачи то не знају. Редовни потрошачи верују у
добро осмишљен и презентован маркетинг, у манифестације у част вина које
су погрешно протумачене 111 , и у његово деловање на организам, крвоток,
мозак и срце. Редовни потрошачи бирају укус и боју. Међутим, постоји много
врста вина. „Према квалитету: стоно вино, стоно вино са ознаком
контролисаног порекла, квалитетна вина са ознаком контролисаног порекла,
109 Винотека, Београд, http://vinotekabeograd.com/pages.php?pageid=7
110 П., Самарџија, Војвођански вински водич, Нови Сад, 2013/2014
111 Манифестације вина су у част вина, ужитка у једној чаши и здравља у једној
чаши, а не како то данас тумаче – у част напијања, да се овековечи срећни
тренутак или да се туга утопи у вино, јер порука није у дну боце која плута морем,
да би се што пре дошло до ње, да је море не би однело, јер вино тугу не односи.
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врхунска вина са ознаком контролисаног порекла, предикатна вина, архивска
вина, специјална вина, пенушава вина. Према садржају шећера вина делимо на
сува, полусува, полуслатка и слатка вина, а према боји на бела, розе и
црвена.“ 112 Редовни потрошачи верују и у манифестације, посебно ако су
међународне, ако је организован и музички програм.
„Међународни фестивал вина „Вино Фест“, који се одржава у
новембру сваке године у Београду, окупља преко 60 реномираних винарија из
земље и региона, који представљају свој асортиман и имају прилику да ојачају
везе и сарадњу. Фестивал омогућује произвођачима приступ институцијама,
компанијама и експертима који могу да унапреде њихову производњу и
обезбеде бољи пласман њихових производа. Циљ фестивала је да се постигну
стандарди земаља са развијеним тржиштем вина и поставе највиши стандарди
у нашој земљи. Први дан фестивала се посвећује професионалној публици,
винарима, добављачима опреме и средстава за производњу, стручњацима из
области везаних за производњу и дистрибуцију вина, као и представницима
привредних комора и амбасада. Други дан је отворен за ширу јавност и
укључује културно-уметнички програм. Организује се и ваучерска продаја
вина са сајамским попустом. На Фестивалу се одржавају по три панела са
темама релевантним учесницима сајма, у организацији Центра за развој
регионалног туризма и екологије...“113
Дакле, овде јасно видимо да се јавно ставља акценат на прозводњу и
произвођаче вина. Други дан се отвара и за ширу јавност, организује се и
ваучерска продаја вина по сајамском попусту... Дакле, циљ је продати што
више овог алкохолног пића. Искусни љубитељи вина ће свакако рећи да су на
овом фестивалу вина доброг квалитета, али оно што се продаје у маркетима и
није неког квалитета. Произвођачи вина свакако раде добро на маркетингу,
толико да би свако пожелео да оде у први маркет и купи себи неколико боца
вина, да окупи пријатеље и да у вину уживају... Проблем се јавља око понуде,
цена, економске кризе... где обичан народ купује она јефтинија која нису баш
доброг квалитета. Та јефтинија вина највише купују и млади људи, тинејџери,
студенти који желе тај осећај када вино почне да делује...и отвара могућности
за неке ствари који без вина не би могли да ураде. Управо је то разлог зашто
не треба да се на тај начин организују ове манифестације. На први поглед
изгледају лепо, пријатно, здраво, али и предузетнички настројено, љубазно
док се не оствари задовољавајућа продаја и док се не попије пар боца вина.
Уместо тога, на тим фестивалима, којих има и у другим градовима и земљама,
од наведеног, за ширу јавност би се требало направити предавање о вину,
самом процесу производње, од бербе грожђа до паковања, о врстама винама, о
благодетима на здравље и штетностима које може вино да донесе ако се
конзумира више препоручене количине.

112 Пут вина Србије, http://www.putvinasrbije.rs/podela-vina/
113 http://www.capital.ba/medunarodni-festival-vina-u-beogradu-4-i-5-novembra/
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Зашто се погрешно тумаче фестивали, без обзира да ли су они
посвећени одређеној врсти алкохола или су то музички и филмски фестивали,
посебно код нас, лежи у подацима који говоре да је „Србија четврта земља по
потрошњи алкохола у Европи. Сваки шести становник је алкохоличар, а чак
пет одсто становништва спада у тешке зависнике од алкохола. Своје прво
пијанство становник у Србији доживи са 13 и по година, а сваки четври
средњошколац од 16 година редовно конзумира алкохол.“ 114 Управо ови
подаци нас воде на следећу манифестацију, фестивал ракије, који се одржава у
Шљивовици, Прањанима и другим градовима.
На пример, „Ракијада у Шљивовици организује се сваке године у јулу
месецу. Организатор манифестације је Месна заједница у Шљивовици, а
суорганизатори су општина Чајетина, , ЈП „Културно-спортски центар
Чајетина, Туристичка организација Златибор и Привредно друштво за развој
пољопровреде Златиборски „Еко Аграр“. Организатори манифестацију
употпуњују културно уметничким програмом, изложбама здраве хране и
рукотворинама сеоских домаћица...“ 115
Ова манифестација, као друге које су посвећене овом српском бренду,
биле би сасвим у реду и користиле би развоју туризма, обзиром да се поред
ракије као српског бренда презентују и други традиционални српски
производи, да се опет, као други фестивали, не тумаче погрешно. Дакле, на
овим манифестацијама ретко да можемо видети трезног човека. На овим
фестивалима се не попије чашица ракије, већ много више. А шта је заправо
ракија? „Реч ракија је арапског порекла и потиче од речи „ал-рак“, што у
слободном преводи значи зној. У наше крајеве је стигла са Турицима у 14. или
15.веку. У почетку је означавала пиће арак које се производило у Индонезији,
Малезији и другим далекоисточним земљама, а добијало се дестилацијом
преврелог сока или вина специјалних врста палми. У прво време коришћена је
у терапеутске, медицинске сврхе, али и за постизање доброг расположења. У
Србији се ракија производила од различитог воћа, најћешће од шљиве, и то
тек крајем 19.века.“ 116 Дакле, ракије је жестоко пиће које се добија
дестилацијом преврелог сока, углавном шљиве (мада се користи и друго воће)
са примарном терапеутском сврхом, али и за постизање доброг расположења.

114 http://www.danubeogradu.rs/2015/12/iii-festival-srpske-rakije-u-domu-sindikata/
115 http://infoera.rs/2016/07/13/rakijada-u-sljivovici-16-i-17-jula/
116 RAKIA BAR, Београд, 2006, http://www.rakiabar.com/o-rakiji-/istorijat.5.html
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Слика 30.: Ракијада у Шљивовици

Врсте ракије су: шљивовица, ракије од крушке, јабуке, дуње...,
медовача, лозовача, комовица, траварица и др. Данас се код нас често ракија
пије по једна чашица ујутро уз кафу, пре оброка као аперитив, у току дана, и
увече, за покој душе, за рођење детета, да се наздрави срећним догађајима,
или као покушај утапања туге, разочарења или неког другог негативног
осећања. Манифестације су прилика да се попије више овог жестоког српског
пића. Легенда светског кулинарства, Џејми Оливер, на свом блогу изнео је
своје мишљење о овом српском бренду:
„Изразито јако национално алкохолно пиће ракија, долази у толико
много природних укуса (заиста нема никакве хемије), да један туриста сваког
дана могао да испроба нешто потпуно ново. Ко може да остане равнодушан на
овакав напитак у којем има 45-50 одсто алкохола?“ 117 Међутим, на
констатицију овог врхунског британског кувара мора да се дода напомена да
„Ракија улази у категорију природног лека, тајног народнодног оружја против
многих болести. За бол у желуцу, прехладу, грип и сличне болести. Она ће
убит исве бактерије и вирусе. Препоручује се за болове у мишићима,
дезинфекцију рана, али онда се користи у спољашљој примени“ 118, а не да се
она користи у сврхе опијања, а ефекти испробавања више врста ракија у истом
дану су непредвидиви, тако да туристи морају да воде рачуна када долазе у
наше крајеве да испробавају чувени српски алкохолни бренд.

117http://www.telegraf.rs/zivot-i-stil/340154-dzejmi-oliver-par-reci-o-srpskoj-kuhinji
118 http://www.danirakije.com/index.php?id=rakija-kao-lek
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Слика 31.: Ракија туризам

На крају алко-туризма можемо да констатујемо колико овај облик
туризма доприноси развоју туризма, а колико заправо и није добар, односно
да се види зашто аутори ове монографије сматрају да спада у оне лоше облике
туризма које не треба одржавати.
Алко-туризам јесте туризам који, ако можемо тако да се изразимо,
доводи иностране туристе у дестинације на којима је дозвољена употреба
алкохола, наравно уз мото Министарства саобраћаја „Кад возим, не пијем“,
који можемо да преиначимо у „Кад пијем, не возим“. Када говоримо о нашој
земљи, инострани туристи воле да долазе у нашу земљу и због алкохола.
Нигде не могу да попију толико алкохола колико могу код нас. Пример за то
су манифестације посвећене одређеним врстама алкохола, али највише на
музичким фестивалима, као што су EXIT у Новом Саду и Сабор трубача у
Гучи, као други фестивали и манифестације који су заправо и почели полако
да уводе алко-туризам.
На тај начин инострани туристи остављају више новца у нашој земљи.
Међутим, оно што није добро и разлог због кога треба зауставити овај развој
јесте сама штетност алкохола која утиче на организам сваке особе. Пре свега,
под дејством алкохола могу да се раде ствари које се против закона и природе,
које прелазе границе нормале и наравно што стварају зависност од алкохола, а
добро знамо колики и какав проблем се ствара када се деси та зависност.
Довољно је да барем једном посетимо неке од манифестација и да видимо шта
се дешава када прође главни део манифестације. Размислимо још једном о
овом облику туризма.
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4.5.3. Туризам дуванске индустрије
Туризам дуванске индустрије, на срећу, није још у развоју, али би могао
да буде и не би требао. Наиме, ако наставимо да ћутимо и одобравамо онима
који траже све могуће начине како би остварили што већи профит, онда
можемо очекивати и процват туризма дуванске индустрије. Ако се укључимо
у економски развој дуванских индустрија у нашој земљи и региону и видимо
да су управо дуванске индустрије најпрофитабилније, онда нас не би требало
ни чудити ако некo од креатора порочних туристичких аранжамана почне да
развија и дувански туризам. Посебно код нас, где цигарета може да се запали
и на улици. Наравно да је пушење забрањено у јавним инситуцијама и
приватним секторима, у хотелима, по неким ресторанима и кафићима, али у
нашој земљи се свакако слободније и на више места може удисати дувански
дим, него што је то случај у другим боље развијеним европским и светским
земљама. Иако ово поглавље служи као упозорење да то тога не би дошло,
аутори имају потпуну свест да може послужити и као подстрек креаторима
болесних туристичких аранжмана да развију и овај облик туризма. Међутим,
ми морамо да будемо паметнији и да спречимо, јер је свакако лакше спречити
него лечити.
Ако кажемо да туристи, дувански туристи, могу да посете, на пример,
фабрику дувана Philip Morris у Нишу, која на дневном нивоу зарађује дупло
више (ако не и тродупло...више) него било ко други за месец дана, какве
амбицији онда могу имати ти туристи? Током ове туристичке туре туристима
би се требала испричати историја дувана, историја одређене фабрике, затим
их треба увести у производни погон, и треба им рећи шта се све налази у тим
цигаретама, колико су оне заиста штетне и колико људи убијају на дневном
нивоу.
Да прескочимо историјат било које фабрике дувана, упознајмо се са
дуваном и схватимо колико су оне поруке на паклицама истините, схватимо
колико је дуван штетан по наше здравље, каква је то болест и колика
зависност и каква и колико је болест дуванског туризма.
„Стручњаци верују да биљка дуван, каква је нама данас позната, почиње
да расте у Америци. 1.век п.н.е., амерички домородци су почели да проналазе
начине да користе дуван, укључујући и пушење, жвакање и вероватно у
халуциногеним ритуалима. 15. октобра 1492.године, Кристоферу Колумбу је
понуђен осушени лист дувана као поклон од Америчких Индијанаца. Потом
су морепловци понели са собом дуван назад у Европу, и биљка је почела да
гаји по целој Европи. Главни разлог за раст популарности дувана у Европи су
његова наводно исцељујућа својства.“ 119

119 https://prestatipusiti.wordpress.com/2009/06/03/duvan-kroz-vekove/ , Дуван кроз
векове, 2009
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Међутим, дуван који се (посебно) данас корист не лечи, већ убија.
Наиме, „Чиста форма никотина је коначно откривена 1826.год. Научници
уочавају да је никотин опасан отров. Самул Грин изјављује, 1836.г., да је
дуван инсектицид, отров и да може да убије човека. Др Ернест Л. Виндерс,
открива 1953.године да стављајући катран из цигарета на леђа мишева изазива
тумор. У скоријој прошлости гомилају се докази да дуванске индустрије знају
одувек да су цигарете штетне, али настављају да их продају...“120
Дакле, знамо колико је дуван штетан, колико нас данашње цигарете
убијају, али само су ретки који су успели да оставе цигарете. А за све је крива
та Америка. Од ње је почело. У Америци је данас најмањи број пушача, и
пушаче гледају са презривошћу. А код нас? Шта је то толико привлачно у тој
цигарети? Зашто би се туристима уопште причало о тим цигаретама? Иако
тешко, али можда ће баш неко од туриста успети да баци те цигарете, можда
ће успети да се одупре тој дуванској, димној „чаролији“.

Слика 32.: Дувански туризам

„Дувански дим садржи преко 4 000 различитих састојака. Најпознатији
од њих никотин ствара зависност. Пушење удвостручује ризик од умирања
због болести срца и крвних судова. За педесетак састојака дуванског дима,
посебно за катран, доказано је да имају канцерогено деловање. Данас се
сматра да је пушење главни ризични фактор за развој рака бронхија и плућа,
гркљана, ждрела, усне шупљине, једњака, бубрега, мокраћне бешике,
гуштераче,а и рак грлића материце и неки облици леукемије чешћи су код
особа које пуше.“121
120 https://prestatipusiti.wordpress.com/2009/06/03/duvan-kroz-vekove/ , Дуван кроз
векове, 2009
121 В., Храбак-Жерјавић, прим.мр.сц, Пушење – фактор ризика за здравље,
Стетоскоп, официјелни сајт, Ниш, http://www.stetoskop.info/Pusenje-faktor-rizika-zazdravlje-4703-s1-content.htm
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Иако коначно знамо истину о тим цигаретама, иако пушачи свесно
купују цигарете, пале их често несвесно, једна за другом, на жалост, иако
пушачи немају довољно новца з живот, али за цигарете „морају“ да имају, ни
оне упозоравајуће поруке на паклицима цигарета (Пушење убија. Дувански
дим штети људима у Вашој околини. Пушачи ризикују да оболе од рака
једњака, рака желуца, рака грлића материце, рака бешике, и др.122) не могу
више да утичу на пушаче...да ли још дувански туризам треба додатно да
отежава муку и привлачи туристе новим туристичким аранжманима као што
су посете фабрикама дувана? А шта се заиста налази у цигаретама?

Слика 33.: Слика и неприлика дуванског туризма

„Неке од супстанци цигарета и дуванског дима су: угљен моноксид,
никитин – налази се у пестицидма, арсеник, хидроген цијанид и метанол,
фенол кадмијум...“ 123 На жалост, у цигаретама постоји још много других
опасних хемикалија, које пушачи удишу, и којима трују свој организам и
организам других који су њиховој близини и тако повећавају ризике од
обољења многих болести. Дакле, овај пушачки проблем је пушачки проблем и
не треба га даље развијати кроз туризам. Иако срећом овај облик није почео са
развојем, што нам даје могућност да спречимо, можемо да имамо и
дефиницију за овај вид, срећом за сада непостојећег облика туризма:

122 Упозоравајућа порука преписана са једне паклице цигарета.
123 Лекар Инфо, Више него што изгледа: Шта је заправо у цигарети?,
http://www.lekarinfo.com/prevencija/vie-nego-to-izgleda-ta-je-zapravo-u-cigareti
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„Туризам дуванске индустрије, односно дувански туризам, представља
туристичко путовање у земље или дестинације где дувански дим има своје
слободно кретање, тј. где се дуван може у великој мери или потпуно слободно
конзумирати на јавним местима, као и туристичко путовање у места фабрика
дувана и саме фабрике дувана.“124
Када би се и организовала туристичка тура дуванске индустрије,
туристичка тура дуванског дима, туристичка тура тихог убице, аутори
предлажу да тим дуванским туристима треба предочити неколико вежби како
би престали да себе убијају тим цеигаретама, како би престали да пуше и
удишу тај отров. Наиме, ове практичне вежбе настале су као резултат борбе
једног лекара и дугогодишњег пушача са зависношћу од никотина.
„Прва вежба: Направите листу ствари које волите код цигарета.
Небитно је да ли су неке од тих ствари глупе или смешне, важно је да почнете
да размишљате о томе шта добијате пушењем. Мора да добијате нешто иначе
не би сте то радили. Можда вас опушта или вам даје самопоуздање у некој
ситуацију, шта год. Друга вежба: Сада направите листу ствари које вас
спречавају да престанете да пушите. Ово може бити теже него што изгледа.
Пушење је навика коју понављамо не размишљајући много зашто то радимо и
лако је да око тога створимо разне илузије због то све време радимо. Али, шта
је то што вас заиста спречава да престанете? Шта ваш плаши у вези с тим?
Саставите листу, а касније можете додати ставке. Трећа вежба: Сада
направите листу ставри које би вам пријале када би сте престали да пушите.
Зашто би сте волели да престанете, шта би сте тиме добили? Можда вам сада
то не изгледа тако, али све што сте записали у првој вежби је илузија. Можда
вам се разлози зашто пушите чине стварним, али нису, то је само покушај
вашег ума да оравда једну радњу која је заправо бесмислена. Сви знамо да је
пушење штетно за здравље, да нас много кошта и да ће нас на крају убити или
онеспособити. Ово у нашем у му ствара следећу дилему – желимо то да
радимо, али знамо да је лоше за нас и да не би требало. Овај проблем се у
психологији зове „когнитивна дисонанца“ – када су два наша мишљења у
конфликту. То што настављате да пушите је последица тога што ваш ум
налази начин да разреши ову дисонанцу тако да заобиђе ментални конфликт.
Део овог процеса престанка јесте да научите да препознајете и да разликујете
ове аргументе које ваш ум нуди као оправдање за настављање с овом навиком.
Сви разлози које пушачи наводе као аргумент су рационални и логични. На
пример, никотин уопште не уклања стрес, напротив. Пушење заправо подиже
крвни притисак и број откуцаја срца, тако да само доприноси стресу. Четврта
вежба: Замислите да сте адвокат и да водите правни случај. Прво погурајте
случај ка томе да наставите са пушењем. Имате листе из прве и друге вежбе да
супротставите аргументе и покушајте да оправдате пушење и изведете случај
до краја као да сте пред судијом и поротом. Покушајте да ухватите пороту и
на емоције. Цигарете су на суду и ви их браните. Сада замените стране и
124 Милутиновић, Н., Ужице, 2016
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замислите да сте тужилац. Имате аргументе са листе треће вежбе и треба да
убедите судију и пороту да су аргументи који иду корист цигаретама једна
обична бесмислица. Такав један процес се одвија у глави сваког пушача испод
прага свести, а ви га на овај начин освешћујете. Ова објективност ће вам
помоћи да започнете процес одвикавања. Оно што је добро јесте да када
успете да престанете, то искуство вам помаже да разрешите било који
животни проблем, јер знате како сами са собом да примените тактику која
доводи до успеха.“125

4.5.4. Казино-туризам
Пре него кренемо на пут казино-туризма, пожељно је осврнути се на сам
порок. „Коцкање спада у најтежу групу болести зависности, по најновијим
истраживањима, теже се лечи него наркоманија.“126 Коцкање се почиње због
забаве, наставља уз класичне реченице: Ја контролишем своје коцкање, ја
могу да престанем кад год хоћу, само да вратим дугове и престаћу, и сл., а
завршавају се у најбољем случају у центру за одвикавање од коцкања, у
лошијем продајом имовине и у најгорем случају самоубиством или убиством.
А онда се дешавају и туристички коцкарски аранжмани.
Казино-туризам је још један облик порочног туризма, где се казино
туристичке туре организују и као главне и као споредне, успутне. Наиме,
често се у току одређеног туристичког аранжмана посети нека коцкарница
која је позната у граду кој се обилази као атракција града. Један од
озбиљнијих проблема, који се раније није схватао, посебно не разматрао, јесу
ђачке екскурзије у којима се организују и овакви излети. Тачније,
апсолвентске екскурзије. Наиме, најпопуларнија апсолвентска екскурзија,
Италија – Шпанија – Француска, има у свом опису и посету чувеној
коцкарници “Monte Carlo Casino” у Монте Карлу, испред које туристички
водичи објашњавају апсолвентима како у ту коцкарницу долазе само изузетно
богати људи који уживају у коцкању, што по паркираним луксузним
аутомобилима и сами могу видети, а често долазе и познати светски „џет-сет“.
Затим, туристички водичи објашњавају апсолвентима тај коцкарски пут од
врха до дна, од победника до губитника, а потом показују и на хотел преко
пута (Hotel de Paris) у коме се налази једна соба намењена коцкарима који су
изгубили своје богатсво, који у тој соби могу да изврше самоубиство, како то
125 Телеграф Онлајн, Оставићете цигарете када завршите са читањем овог
текста, 2014, http://www.telegraf.rs/zivot-i-stil/1370596-ostavicete-pusenje-kadzavrsite-sa-citanjem-ovog-teksta
126 СОС центар за одвикавање од коцкања, официјелни сајт,
http://www.soscentar.com/
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не би чинили испред казина и рушили имиџ истом. У тој соби налази се
фотеља, сто и на столу пиштољ. Сјај, гламур, рај и пакао. Коцка, новац,
пиштољ. На крају, апсолвенти могу ући у коцкарницу и одиграти партију
рулета или сести за покер апарат. Да ли је ово нешто што треба презентовати
апсолвентима који су кренули на екскурзију да обилазе познате европске
градове? Да ли је ово едукативно-забавна апсолвентска екскурзија или
бљештаво мрачна порочна апсолвентска екскурзија. Ово се не дешава само на
апсолвентским екскурзијама, већ и на обичним туристичким аранжманима,
наравно, као споредно, успутно или случајно или чак са намером и као главни
туристички аранжман, као што је то случај са туристичким путовањем у Лас
Вегас. Туриста не иде у Лас Вегас због хране, одмора или неког другог
нормалног разлога. Опште је познато чему служи Лас Вегас и шта се све
налази у том Лас Вегасу. Без иједног покушаја да се овај проблем размотри и
да се стане на пут овом туризму порока, посебно када су екскурзије у питању.
Ако знамо да је коцкање порок који ствара зависност и који човека води
само у пропаст, и не само њега као коцкара, већ и његову породицу и
пријатеље, зашто се онда организују туристички казино аранжмани? Свакако
због новца. Да ли организатори оваквих аранжмана знају и дефиницију
казино-туризма?

Слика 34.: Казино-туризам
„Казино-туризам представља свако путовање туриста у градове који су
карактеристични по својим коцкарницама, где се туристима представља сама
коцкарница, њена историја, по чему је најпознатија, ко најчешће долази у ту
коцкарницу, посебно ако се ради о некој популарној личности и, наравно, сам
процес коцкања.“ 127
127
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Свакако, туристи и сами могу опробати ову игру на срећу. Могу да
добију, а могу и да изгубе. Могу никада више да не уђу у коцкарницу, а може
и да им се свиди и наставе пут коцкања. Па тако, на пример, туроператор
Mouzenidis Travel позива све љубитеље казина у најпопуларније казине у
Грчкој. На њиховом официјелно сајту јасно стоји позив:
„Mouzenidis Travel вас позива у незаборавно путовање у најпопуларнија
казина у Грчкој. Имаћете прилику да побегнете од ваших свакодневних
проблема и да посетите казина која су позната у целој Европи. Можда ова
тура остане заувек у вашој меморији!“128
Да, сигурно ће оваква тура остати у памћењу туриста, само је питање
каквом памћењу. Док се цео свет бори са зависницима од коцкања, док се
оснивају центри за одвикавање од ове болести, коју је теже излечити него
наркоманију, туристичке агенције позивају туристе на казино путовања. Тако
се и Црна Гора, која је последњих година у туристичком паду, односно да из
године у годину бележи све мање туристичких посета, труди да привуче
туристе, па барем и на овај начин. Отварањем нових коцкарница, још од
2009.године...
„Казино-туризам би требало да помогне власницима великих хотела у
Црној Гори да преброде лошу сезону и нагомилане дугове и већина је
најавила да ће у склопу тих објеката отворити коцкарнце. Хотели који су
скупи, гломазни, велики, не могу у ситуацији глобалне економске кризе
пословати профитабилно. Изгледа да једино овај вид туризма, тзв. казинотуризам, може да увећа приходе наших хотела.“129
„Треба да будемо свесни да су то бизниси са значајним обртом новца.
Тај новац у оквиру наших привредних токова веома је тешко контролисати
зато што нико никада није желео са позиција регулаторних органа на прави
начин, а са друге стране то су бизниси који ионако не желе да буду
контролисани.“130
Дакле, јасно видимо и разлог зашто туристичка индустрија жели да јој
коцкарска индустрија буде комплементарна делатност. Све се окреће око
новца. Цео свет се окреће око новца.
На исту тему, оснивач агенције Tourism Management and Consulting,
едукатор, професор туристичке групе предмета, покретач више туристичких
онлајн пројеката, аутор блога „Туризам и путовања“, који развија туризам
интернетом, Милан Стојковић, поставља питање „Да ли је рулет добар за
туризам“ и објашњава, такорећи нованасталу појаву у туризму...

128 MOUZENIDIS TRAVEL , официјелни сајт, http://www.mouzenidis.rs/article/casino
129 Б.Пламенац, новинарка подгоричког „Монитора“, за Дојче веле, Туристички
водич, 2009 , http://www.balkaniyum.tv/srpski/slobodnovreme/28987.shtml
130 М.Касалица, економски аналитичар, Туристички водич, 2009,
http://www.balkaniyum.tv/srpski/slobodnovreme/28987.shtml
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„ Историјски посматрано, казина су се увек везивала са гламурозним
туристичким дестинацијама и резортима, као што су Монте Карло, Баден
Баден и Лас Вегас. Међутим, иако је у овим дестинацијама висока корелација
између казина и туризма, не може се рећи да се казина у осталим местима
ослањају на туристе, или да утичу на експанзију туристичког развоја. Већина
казина и коцкарница своје клијенте доминантно добија из оближњих градских
центара. Међутим... Пре неколико година, многа казина у САД-у и у
Аустралији су добила дозволу за рад управо да би се тиме утицало на
повећање туристичког промета, довело више странаца и остварио уплив већег
девизног прилива у локалну економију. Велика концентрација казина и
коцкарница у неком месту може постати као засебна туристичка атракција.
Базирање туристичког развоја дестинације око коцкарница и казина може
кренути и другим веома нежељеним правцем, као што се десило у Макау, који
поред коцкарница сада познат и по проституцији и уличним пљачкама, што
никако није репутација коју дестинација жели.“131
Без обзира да ли отварање коцкарцница могу допринети развоју туризма
на одређеној туристичкој дестинацији или не, без обзира колико би коцкарска
индустрија као комплементарна делатност туризму помогла развоју читаве
привреде једне земље, а самим тим и запослила знатан број радника, односно
смањила незапосленост у одређеној држави (што може да се оствари и на
другачији, нормалнији начин), аутори позивају на још једно размишљање,
посматрање из свих могућих углова, колико је развој казино-туризма потребан
не само нашој земљи, већ и другим земљама у региону, у Европи, у свету. На
крају, не можемо ни овде да кажемо се о укусима не расправља, да је коцкање
за некога забава и разонода, опуштање од свакодневних проблема, јер је
коцкање само и само болест која ствара зависност. Не можемо само због
неколицине који су имали среће да се преко ноћи обогате на коцки, нити због
власника коцкарница који се богате на туђој несрећи, нити због владе која
подржава коцкање само да би на тај начин могла да исплати дугове према
другим државама, да исплати плате јавном сектору, пензије и дечије додатке,
да подржимо развој казино-туризма. Јер, ако је коцкање болест која ствара
зависност и тешко се лечи, ако коцкање убија исто колико и други пороци, чак
и више, онда је казино-туризам болест коју негде можемо спречити, а негде
морамо лечити. Борба може бити тешка и дуга, али борба мора бити успешна.
За све постоји начин. Свака врата могу да се отворе ако имамо одговарајући
кључ, исто као што се и свака врата могу затворити ако их на силу покушамо
отворити, или неком непристојном понудом, погрешном намером и речју.
Исто тако, памет, мудрост и здрав разум врата отварају, док их глупост, лоша
намера и болестан ум затварају.

131 М. Стојковић, Туризам и путовање: да ли је рулет добар за туризам?, 2014,
http://www.turizamiputovanja.com/da-li-je-rulet-dobar-za-turizam/ , више причитати
на датој адреси
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4.6. ВАМП ТУРИЗАМ
Још један бесмислен и болестан облик туризма, који из године у годину
има све већу популарност, јесте Вамп туризам. За овај облик не можемо да
тачно утврдимо да ли су криви креатори туристичких аранжмана са
опсесивном жељом да зараде што више новца, или је то продукт маштовитих
људи из места одакле потичу наводни вампири и духови. У сваком случају,
овај облик туризма иде у прилог и креаторима и маштовим мештанима. Ови
први зарађаују велики новац на овој бесмислици, а ови други добијају на
значају, самопотврђују да су нормални, да је све то што су измислили истина
и наслађују се страхом туриста. Једноставно уживају да уливају страх
туристима. А што је још бесмисленије јесте што и сами туристи уживају у том
страху. Да ли се овде ради о глупости, садизму, мазохизму, или о нечем
сасвим трећем могу утврдити само психолози и научни радници. И овај облик
туризма потиче из оне земље за коју кажу да је рај на земљи и шири се
Европом и другим деловима света...
Као Увод у вамп туризам може да послужи америчка тв серија
„Charmed“, која се код нас преводи на „Зачарене“, а гледаоци је често зову
„Вештице“. Све што се може сазнати о вампирима, вештицама и духовима
јесу вуду сцене из ове телевизијске америчке серије. На први поглед наивне
сцене, али ако погледамо којег су заиста узрааста попоулација која је гледала
ову серију, онда би се требали и забриннути. Оно што јесте за још већу бригу
јесу цртани филмови (за децу, наравно) исте или сличне садржине. Исто тако,
у целом свету, па и код нас организује се Ноћ вештица, а посетиоци су свакако
млади људи. Након овога заиста не чуди толика искоришћеност хотелских
капацитета дестинација које нуде вамп туризам.

Слика 35.: Америчка серија „Зачаране“ као увод у вамп туризам

98

Вамп туризам може да се дефинише као туристичко путовање у
дестинације и места из којих потичу наводни вампири, духови, вештице и
остала натприродна бића.
„Од Музеја Вампира у Паризу који је посвећен вампирима у предграђу
Париза (Лес Лилас), где се чувају књиге, оружје, фотографије, маске или
костими из вампирских легенди“132; „Музеја вампира Кринга који презентује
локалне легенде о првом вампиру Јури Гранди“133; „Вампирских тура по САДу (посете граду Форкс (Вашингтон) у коме је списатељица Стефани Мејер
сместила радњу свог романа „Сумрак“, Сан Франциско открива историјске
документе о Ноб Хилу и наводне натприродне догађаје, Бон Темпс у Лузијани
је измишљени град у Правој крви“134; до „далеко најпознатијег дворца грофа
Дракуле у Трансилванији, где 90% туриста долази у Румунију само због замка
грофа Дракуле“135.
Свака од ових дестинација посетиоцима нуди изложбу маски, костима,
оружја, литературе и других садржаја који заокупљају машту знатижељних
туриста. Музеји вампира распрострањени су свуда у свету и шире вамп
туризам као нормалну туристичку атракцију. Да ли је то нормално или
морбидно? Да ли се и, када је овај облик туризма у питању, о укусима не
расправља?
Овај облик туризма свакако је блажи од претходних, али колико је он
потребан туризму и „заборављеним“ местима да се путем њега шири посета
иностраних туриста, нека одлуче научници из области туризма и влада државе
у којој се развија овај овакав туризам. Да ли можемо да се запитамо, да мало
размислимо, пре свега, да ли уопште постоје вампири и духови? Постоје
колико и Деда Мраз постоји. Као што Деда Мраз постоји у облику родитеља и
остале дарежљиве породице, тако и вампири, духови, вештице и бабороге
постоје како би застрашили децу да не иду на непозната места и са
непознатим људима. А када говоримо о туризму, односно да се новац зарађује
на основу ових вуду прича, јесте само „продавање магле“. Људи се свега
досете. Маштовити људи. Покушашавају бити креативни и другачији. Ако се
водимо као трговци да свака роба има свог купца, па тако и вамп туризам има
своје туристе, онда је то у реду. Међутим, какви су туристи који воле да
посећују места вуду прича? Да ли после таквих посета имају ноћне море, да ли
се трзају током ноћи док спавају, да ли се плаше да им од некуд не искочи
неки вампир, на пример, Дракула? Ово морамо узети у разматрање, обзиром
132 http://www.b92.net – putovanja, zanimljivosti
133 http://www.croatialink.hr – Za kulturni turizam, Muzej Vampira Kringa
134 http://www.b92.net – putovanja, zanimljivosti
135 http://www.gdestinacija.com – Vampirske destinacije
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да су вамп туристи углавном млађа популација, од 15 до 35 година. Да ли је
потребно да Трансилванија буде асоцијација на Дворац грофа Дракуле?
Истина је да Трансилванија захваљујући Грофу и живи лепо, јер 90% туриста
долази у Трансилванију само због њега, његовог дворца. Да није њега, можда
би морали да измисле неки други туризам, неки други бренд. Трансилванија
се заиста уживела у мистику и вероватно нема намеру то да мења, ако нам је
веровати туристима који су је посетили и ако нам је веовати медијима,
електронским и штампаним... Као један од „занимљивијих“ пише „Са
кофером кроз свет“ Ist News:
„Најромантичнија и најинспиративнија провинција Румуније је
Трансилванија, колевка настанка румунског народа. На уласку у ову
провинцију, која је подељена на десет грофовија, и има око 4,5 милиона
становника, стоји табла упозорења „Улазите у земљу Трансилванију. То је
тиха земља, тихих људи.“ Па ко како схвати. Улазак у Трансилванију
разбуктава потајну чежњу за „блиским сусретом“ са Дракулом. Ко није
спреман да се забави, да прихвати авантуру и да свему приђе отвореног срца и
ума, треба да изабере неку другу туристичку дестинацију. Ова је само за оне у
чијим венама има довољно крви. Трансилванија је земља Влада Цепеша,
названог Дракула... Дракула има готово шест стотина година и све је живљи у
понуди Румуније која води туристичку кампању под називом „Добродошли
заувек“. Непосредни контакт са митом о њему почиње у замку Бран,
тридесетак километара удаљеном од Брашова. Замак је окружен мистеријом и
легендом коју је генерацијама читалаца оставио ирски писац Брем Стокер.
Дворац Бран је синоним за простор где је Дракула живео и ловио, без обзира
што је прилично извесно да он овде никада није ни преноћио. Колико је
Дракула синоним за крволочност и крвожедност у свести људи широм света,
толико је Влад Цепеш позитивни лик румунске историје. „Кад кажем
Трансилванија мислим Дракула“, могао би слободно да буде мото свих
туриста који једва чекају да крену неком од Дракула тура које се нуде по
Румунији. Оне укључују све што је везано за Влада Цепеша, од Сигишоара
136у комеје рођен (1431), преко дворца Бран, тврђаве Поенари, Трговишта и
Бистрице из којих је владао. Све везано за Дракулу у функцији је туризма.
Становници продају слике из живот Дракуле, вино под називом „Вампир“ и
мајице са срцем у средини на којима пише „Ја волим Дракулу“, Невелика
Дракулина родна кућа, свеже офарбана у жуто, претворена је у ресторан
намењен, пре свега, туристима.

136 Сигишоара је један од најочуванијих средњовековних градова света, коју су
саградили Саксонци на реци Трнави и који је под заштитом УНЕСК-а. – Internet
Serbia Travel News, Са кофером кроз свет, Добродошли Заувек, Београд,
http://www.istnews.com/sakoferom20.htm

100

Све је у функцији, укључујући и сервирано јело „Дракулини медаљони“ те
само недостаје да ушета гроф Дракула лично, огрнут црним плаштом и са
везаном ружичастом марамом око врата, да се сладострасно облизне и
сонорним гласом изговори антологијску реченицу: „Опустите се и уживајте, ја
сам већ вечерао“.“137

Слика 36.: Вамп Трансилванија туристичка атракција

Он можда и јесте вечерао, можда и вамп туристи могу вечерати, али да
ли ће њихов сан бити лак или пун трзавица, скакања из кревета, питање је за
психологе... Овим случајем би заиста требали да се „позабаве“ стручњаци,
колико је то нормално или болесно, шта је то што толико туристи воле у тима
„авантурама“, и код тих наводних натприродних појава. Зар Трансилванија
као туристичка дестинација нема други избор осим тог вапира? На пример,
зашто се Трансилванија, и цела Румунија не би окренула планинском туризму,
здравом туризму, ски центрима које поседује, сеоском туризму...? Можда
мисле да то туристима није интересантно. Али ако погледамо стварну
ситуацију, због Дракуле долазе углавном млади туристи, који и не остављају
баш нешто много новца, док би са друге стране туристи који долазе због
здравља или правог одмора у планинама, или да уживају у скијању заиста
оствљали више новца. Јесте да је тешко корен променити, да је тешко изнова
кренути, и да је то мач са две оштрице, ризик... али без ризика и нема успеха.
Чак је тешко и тај бренд избрисати из светског туристичког тржишта, али
вреди покушати. Зашто људи од себе да праве „кловнове“ кад могу бити
нормални људи? „

137 Internet Serbia Travel News, Са кофером кроз свет, Добродошли Заувек, Београд,
http://www.istnews.com/sakoferom20.htm
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Наравно, Румунија није једина вамп туристичка дестинација. Постоји још
много вампира и вампирског туризма широм света. Али, одакле та потреба да
се о томе шири прича, јер све нас води на исто, слични прикази, исти
доживљаји, исти страхови... нечија је крв слађа, а нечија сланија... Има тога и
код нас, у земљи Србији...
Србија, као земља сељака и свакојаких прича скола је измишљању и
застрашивању, како свог народа, тако и странаца, односно како домаћих, тако
и иностраних туриста, који могу поверовати у овакве приче: вампири Петар
Благојевић и Арнаут Павле шетају кроз Кисељево (село код Великог
Градишта) и далеко познати вампир Сава Савановић (село Зарожје, код Бајине
Баште) и други „вампири“ Србије шаљу слику у свет да потврде јавно мњење
„Србија је земља нечистих сила“. Истина или не? Да ли заиста треба овакву
слику свету да шаљемо о себи, да ли смо ми заста земља нечистих сила, ма
колико тешко живели, зар морамо да се окренемо овом облику туризма, поред
свих наших прелепих сеоских, планинских и бањских пејзажа? Погледајмо
шта то нуди село Зарожје и схватимо морбидност људи који то нуде и чиме се
хвале...
На званичној страници Бајине Баште описује се село Зарожје, где према
легенди обитава први српски вампир Сава Савановић. Такође, на овој
страници налази се и прича о Сави Савановићу. Наиме, према тој легенди ,
Сава Савановић је био имућан и поштован трговац из Западне Србије, које се
тек у познијим годинама загледао у ћерку једног трговца из Ваљева који није
хтео да је да, по цену да крв падне. Од тада се Сава променио постао крут и
лак на тешким речима и сви су га почели избегавати. Напослетку, је Сава убио
из пиштоља, а потом су чобани који су то видели убили прво његовог брата
који је покушао да спречи злочин свог брата Саве и самог Саву. Такође, према
овој легенди, није много прошло од дана његове сахране и већ се по селу
почело да прича како се Сава повампирио, да га ноћу виђају како лута по селу,
по јарузи и како вреба нешто, вребао је мештане у старој воденици и пио им
крв.
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Слика 37.: Вамп туризам у Србији,
„чика Вампир Сава Савановић“

На овај начин, у туристичке сврхе, промовише се село Зарожје. На овај
начин могу се промовисати и сва села у Србији и свету. Као страх од мртвих.
Посебно код нас, где се верује да се дух човека након смрти шета 40 дана
свуда где је за живота био. Чим нам у току дана, вечери или ноћи падне
нешто, на пример, са неке полице, или се из „чиста мира“ (а оно ветар звижди
кроз затворен стари прозор или топли ваздух ћарлија из радијатора) помери
завеса, или се врата отворе, наш народ помисли да је то дух преминулог. Или
ако је неко погинуо на одређеној деоници, мештани причају да тај погинули
ноћу туда шета и палши пролазнике. Или гробови народних хероја и незнаних
јунака из Првог и Другог светског рата, честа су тема за „лаку ноћ децо“.
Такође су су српским селима познате виле и вилини кругови на трави, који се
по причама сељана разликује од остатка траве, кажу тачно се види круг и ако
неко у току вечери или ноћи уђе у тај круг, виле ће га одвести ко зна где. Исто
тако, у неким спрским селима постоје гатке, секте, а то је посебно изражено
код влашког народа, где постоји прича да ако се некој девојци тамо свиди
неки мушкарац она га измери метром за шивење и од тада тај мушакарац
постаје њен заувек. Све те вуду приче и радње могу бити предмет туризма,
али чему то? Због чега такве приче и натприродне појаве треба пласирати кроз
туризам? Зар не постоји ниједан други начин да се туристи привуку у
одређено село, град? Ни овде није питање да ли се о укусима расправља или
не, јер овде нема укуса, само плитка памет. Дакле, овај облик туризма треба
искоренити, јер нема сврхе за тим. То није креативност, нити маштовитост, то
је само вређање интелекта човека. Постоје и други, нормалнији начини да се
одређене дестинације популаризују и привуче што већи број туриста.

103

На пример, „Зарожје је највеће село (од 33 села) општине Бајина Башта.
У недирнутом и еколошки чистом природном богатсву шума, пространих
ливада и пашњака, село Зарожје налази се на видини од око 800 до 1 000
метара надморске висине, док се мањи део села простире на падинама
планине Повлен на 1 300 м надморске висине. Зарожје је типично брдскопланинско село, где се налазе 3 кафане, 1 кафић, школа, црква, амбуланта,
бензинска пумпа и 2 продавнице. Ово село има 250 домажинстава и око 1 000
становника. Велики број Зарожана живи у иностранству, а највише у Цириху
и околини. Село је формирано за време Турске владавине и везује се за име
легендарног Заршког кнеза Ђуре, о коме се не зна ништа, осим Ђурине одаје.
Село се раније звало „Мисиште“ и носило је име по манастиру Миси, кога су
Турци спалили и порушили. На том месту данас се налази нова црква.“138
Међутим, уместо планинског, сеоског, здравственог туризма, овде се
развија вамп туризам. И уместо промовисања села путем историјских,
географских, културних и традиционалних одлика и карактеристика, село се
промовише вампиром Савом Савановићем који је и, на жалост, бренд Зарожја,
као што је гроф Дракула бренд Трансилваније. Да ли би туристи долазили у
ово село у толико великом броју, као што данас долазе због вампира, и због
својих природних лепота? Ако би се направио, на пример, сеоски туризам, и
на прави начин промовисао, направио добар маркетинг, сигурно је да би било
и више туриста него него данас.
4.7. ВИРТУЕЛНИ ТУРИЗАМ
Лепши облик, ако тако можемо да кажемо, морбидног туризма, али само
на први поглед, јесте виртуелни туризам, који због (убрзаног) развоја
информационих технологија има значајну улогу и у развоју нормалних
савремених, али и традиционалних облика туризма. Наиме, потенцијални
туристи данас имају могућност да прво на свом рачунару, паметном мобилном
телефону или неком другом електронском облику виртуелно посети одређену
дестинацију, па тек онда, ако му се свиди, одлази у праву посету дестинацији.
Такође, туриста може да направи више виртуелних обилазака и тек онда
одлучи да заиста и посети дестинацију која му се највише допала током
виртуелне посете. Међутим, виртуелни обиласци имају и другу страну
медаље. Због економске кризе, светске и домаће, или због простог задовољења
туристе виртуелним путовањем, те лењости да се покрене, стварна путовања
се све више претварају у виртуелна путовања.

138 http://www.zarozje.com/
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„Виртуелни туризам јесте, пре свега, увод у туризам и подразумева
имагинарно путовање у дестинације које у стварности желимо посетити.“139
Облици виртуелног туризма су: 3Д виртуелна путовања, видео игрице за
потенцијалне туристе и потенцијалне иностране инвеститоре, књишки
туризам и филмски туризам.
Прави пример за виртуелна 3Д путовања јесте веб сајт
http://www.360vr.rs , који својим виртуелним посетиоцима (туристима) нуди
незаборвне виртуелне обиласке градова, као што су: Сарајево, Мостар,
Требиње, Дурмитор, Копаоник, Београд, Врњачка бања, Кремна, Мокра Гора,
Црква Св. Ђорђа на Опленцу, и др.

Слика 38: Виртуелни туризам
Пример за виртуелни облик 3Д игрица које представљају одређене
дестинације јесу видео игре за потенцијалне туристе и потенцијалне
инвеститоре. Наиме, „2. Августа 2012.године на Сајму конгресне индустрије
IMEX у Франкфурту, Конгресни биро Србије је, као саставни део Туристичке
организације Србије, представио две Фејсбук игре (које су активне на сајту
Конгресног бироа, фејсбуку и другим онлајн порталима за игре) : Тура по
Србији и Направите дешавање. Прва игрица даје могућност заинтересованим
туристима да виде Србију на другачији начин, да упознају Србију, док друга
игрица потенцијалним улагачима на забаван начин представља капацитете
наше земље. Ове игрице су од великог значаја за развој нормалних

139 Б., Јанковић, Ужице, 2016, измењена дефиниција према дефиницији из: Б.,
Јанковић, B., Janković, Morbid tourism, „Second International Conference
„Higher Education in function of development of tourism in Serbia and Western
Balkans“, Business Technical College of Vocational Studies, Užice, 2015,
B.Janković, Morbid tourism with accent on crime and war tourism, Lambert
Academic Publishing, Subricken, Germany, 2016, Б., Јанковић, Морбидни
туризам – специјалистички рад, Висока пословно-техничка школа струковних
студија, Ужице, 2016
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савремених облика туризма, јер привлаче туристе да посете нашу земљу и
инвеститоре да улажу у развој туризма у нашој земљи.“140
Књишки и филмски туризам, као облици виртуелног туризма, су нов
појам у области науке о туризму, али облик који је у туристичкој употреби
још од настанка првих књига, филмова и других писаних и екранизованих
садржаја. Ова два подоблика морбидног туризма, у зависности од писаних и
екранизованих садржаја, могу, али и неморају бити морбидни. И један и други
облик виртуелног туризма, као увод у туризам, привлаче, неретко и одбијају
туристе да у стварности и обиђу одређену дестинацију. На овај начин,
потенцијалнни туристи постају и туристи, тачније виртуелни туристи који
(виртуелно) обилазе дестинације кроз речи и слике.
Обзиром да виртуелних 3Д путовања има зиста много, односно да данас
скоро свака туристичка агенција, туристичка дестинација, смештајни и
угоститељски објекти на дестинацији имају на својим сајтовима у понуди и
виртуелне туре, и да видео игара за потенцијалне туристе и потенцијалне
инвеститоре нема много, аутори се у овој моногографији неће бавити много са
ова два облика виртуелног туризма, већ ће акценат ставити на књишки и
филмски туризам, који ће тек бити предмет изучавања, у неким другим
радовима, у неким другим литературама. Наиме, књишка и филмска
остварења играју главну улогу у свом свету уметности и имају своје циљеве,
жеље, приоритете и могућности, али у исто време имају и улогу у свету
туризма, као увод у туризам, као случајни или трик маркетинг141.
Разлог постојања туризма као привредне гране, посматра се из три угла:
из угла оних који креирају туризам, односно туристичке аранжмане, на
одређеним туристичким дестинацијама; из угла оних који развијају туризам на
одређеним дестинацијама и из угла корисника туристичких аранжмана. Они
који креирају туристичке аранжмане и они који развијају туризам на
одређеним дестинацијама виде искоришћење простора, оног што је природа
дала и оног што је човек створио и што може да створи. Корисници
туристичких аранжмана, а посетиоци одређених дестинација види
искоришћење слободног времена и слободних новчаних средстава у корист
свог одмора, релаксације, забаве и разоноде.

140 Србија у две Фејсбук игрице, http://www.vreme.co.rs
141 Сваки туриста ће пре посетити дестинацију која је описана у некој књизи, ако
му се радња романа (на пример) допала, или коју је видео на филму или серији, него
што исте види на реклами која се налази у неком часопису или реклами која је
пресекла филм који гледао. Заправо, у последње време све је више оних који током
читања неког часописа наиђу на рекламу неке туристичке агенције која рекламира
повољан аранжман у популарну дестинацију, исту прескачу, и оних који пребацују
канал на коме су гледали филм, а којег су пресеклик рекламама које трају и до 15
минута, па касније врате на канал када се рекламе заврше, а филм настави.
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Еластичност понуде и потражње зависи од спремности једне стране да
се прилагоди другој страни, што је у пракси најчешћи случај прилагођавања
понуде према потражњи. Међутим, када су у питању морбидни облици
туризма, а самим тим и његови подоблици књишки и филмски туризам,
потражња се, свесно или несвесно, прилагођава понуди, осим у случајевима
посета сајмовима књига и филмских и позоришних фестивала, када потражња
свесно и са намером прихвата понуду.
Књишки и филмски туризам су као физичка појава туризма туристичка
услужна делатност која није опипљива, али туристичка материја која је у
менталној употреби још од појаве писаних и екранозиваних садржаја. Ова два
облика виртуелног туризма су у међусобној вези, као што су и књиге,
филмови и серије, али који могу да делују и одвојено.

4.7.1. Књишки туризам
Књишки туризам се може посматрати са више различитих становишта.
Пре свега, књишки туризам представља увод у туризам, где читаоц као
књишки туриста обилази дестинације кроз које га води аутор књиге као
туристички водич. У зависности од лепе писане речи аутора, читаоц одлучује
да ли ће и у стварности посетити из књиге описану дестинацију. Реализација
претварања виртуелног књишког у стварни књишки туризам зависи од
слободног времена и слободног новца (потенцијалног стварног, а стварног
виртуелног туристе), као и безбедности описане дестинације.
Настанак и развој књишког туризма везује се за „историјски период који
обухвата 50 векова. Иако најстарија претеча књиге датира још из
3.миленијума п.н.е., када су се књиге писале на сумерским глиненим
плочицама, на је написан и „Еп о Гилгамешу“,“142 можемо да кажемо да је и
књишки туризам управо тада настао и да је овај Еп почетак туристичких
књишких аранжмана. Како се средство за писање књига мењало, тако се
брзина одвијања књишког туризма развијала. „Један од највећих проналазака
књиге било је европско штампарство покретним словима, за који је заслужан
Јохан Гутенберг. Прве штампане књиге су се звале инкунабуле и личиле су на
кодексе.“ 143 Од те 1440.године, наукаи опште образовање,као и књишки
туризам, су се ширили и развијали захваљујући Гутенберговој штампарској
машини.

142 Д., Бараћ, Кратка историја књиге, Неолит, Београд, 2008
143 Д., Бараћ, Кратка историја књиге, Неолит, Београд, 2008

107

Развој књишког туризма није зависио само од средства за писање, већ и
од самог времена у коме су се писале књиге, односно од начина приповедања
аутора одређене књиге и времена те привлачности његовог писаног дела, а од
чега и данас у великој мери зависи. Улога туризма књишког облика у овом
периоду дешава се паралелно са првим књигама, и како Џесмин Вест каже
„Књижевност открива оно што стварност скрива“, на начин који захтева
процес настанка књишког дела, његове штампе до крајњег читаоца читаоца
који прво виртуелно обилази места у описаној књизи (роману), а потом се и
одлучује (или не одлучује) за стварну посету истим. Разлика између књишког
туризма из периода самог настанка књига, те штампарске машине, и
данашњег књишког (све више електронског) туризма огелда се управо у
временском схватању и презентовању књиге, начину размишљања са почетка
и начину размишљања данас, Жеље и могућности из тог периода су могле да
се не подударају, али се место за књигу, као увод у туризам (свесно или
несвесно) увек налазило. Данас је ситуација, често другачија: туристи прво
оду на одређено туристичко путовање, а онда тек може а и не мора, да се
размисли о читању књиге. У то време било је, релативно, мало писаца, а много
читалаца. А данас свако пише, а нико не чита. Тада су се објављивала само
пробрана дела коај су биал права уметност увођења у туризам, а данас је
битно, на жалост, што више слова и речи који не значе ништа или означавају
бесмисленост, за одалазак у неку егзотичну дестинацију није потребно
предзнање, довољно је понети што више новца. У то време су се бирале речи,
данас се те речи више не бирају. Некада су се дестинације речима описивале,
данас слике говоре више од речи. Нове информационе технологије довеле су
до појаве електронске књиге што даје могућност избор писања и објављивања
књига, а самим тим и брзина доласка до читалаца, књишких туриста,
потенцијалних стварних туриста дестинација опианих у писаној форми.
Када говоримо о том неком времену, не мислимо само на период од
појаве Гутенбергове штампарске машине, већ и времену непосредно пре нас,
један или два века пре нас, односно пре данашњег савременог доба.
„Књишки туризам можемо дефинисати као увод у туризам који читаоце
наводи на обилазак дестинација описаних у датој књизи и/или као виртуелно
путовање кроз књиге, односно виртуелно путовање дестинацијама у којима се
радња писаног садржаја, прозног и поетског, одвија.“144
Облици књишког туризма су: романски (односно прозни), поетски,
туризам јавних личности и туризам путем Сајма књига – Сајамски књишки
туризам.

144

Б., Јанковић, Ужице, 2016
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Прозни туризам се дели на: историјски145, бестселер туризам, туризам
љубавних и еротских романа, класик туризам, школски (лектира туризам),
авантуристички (књишки) туризам, књишки хорор туризам, књишки ратни
туризам, књишки криминалистички туризам, књички научно-фантастични
туризам, књишки психолошки и парапсихолошки туризам, и др.
Сваки овај подоблик има своје романе који могу послужити, и служе као
увод у туризам, као случајни маркетинг или маркетинг трик.
Када говоримо о бестселер туризму, као туриизму бестселер књига,
морамо направити паралелу између бестселер некада и бестселер данас,
управо из различитости признавања вредности некада и данас. На пример,
некада су се читала дела Иве Андрића (На Дрини ћуприја, Травничка хроника,
Проклета авлија...) и других њему сличних писаца, а данас се та дела
сврставају у класике, а самим тим и у класик туризам.

Слика 39.: Иво Андић и у туристичке сврхе

Данас се међу најпродаваније сврставају „књижевна дела“ естрадних
уметника који до славе и популарности долазе истицањем своје спољашности
и приватног живота. Пример за то, као и за сам бестселер туризам, јесу „дела“:
„Гола истина“ ауторке Нивес Целзијус, за које се поставља питање да ли може
послужити туризму (иако се до сада показало да је послужило туризмз, али у
неком другом светлу), затим „Грабљивица“ новинарке Симониде Станковић
(Милојковић) која може послужити еротском туризму. Изузетну продају
постигао је млади писац Андрија Терзић, са својим првим романом „Преко
пута истина“, који може да се разматра за авантуристички књишки туризам,
145 Историјски књишки туризам представља путовање кроз период настанка и
развоја књига, човека, рада, путовања, науке и технологије. Историјски кшишки
туризам дели се према епохама, од настанка прве књиге, до блиске прошлости.
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делом криминалистички књишки туризам, аутобиографски туризам и као
повод за туристичку посету његовом родном граду што би се могло сврстати у
облик „туризам јавних личности“. Међутим, „Смрт је непровјерена гласина“
и „Сто јада“ аутора режисера Емира Кустурице су књижевна дела која заиста
служе туризму, колико због његове популарности и препознавања његових
уметничких вредности толико и због самих његових дела, не само из филмске
уметности, већ и књижевне, која се могу сврстати у историјски туризам,
градски туризам, аутобиографски туризам, исто као и „Фајронт у Сарајеву“
аутора (глумца и музичара) Др Нелета Карајлића. На путовање кроз историју,
ратну и политичку, путовање кроз време (прошлост-садашњост-будућност),
виртуелни туристички водич Вук Драшковић (писац, политичар) води путем
„Виа Романа“, кроз „Нож“, „Тамо далеко“, „Коекуде Србијо“ и др. своја
књижевна дела. Иако рат, политику и историју над уметношћу и стварном
животу можемо да сврстамо у криминал, односно криминалистички туризам и
криминалистички књишки туризам, ипак оно што једног уметника (глумца)
може једна несрећна ноћ да заведе у и под криминал, то исти тај уметник
може туристе виртуелно да води путем свог живота са једне и са друге стране
закона, а то је управо урадио чувени глумац Жарко Лаушевић својим
романима „Година прође, дан никад“ и „Година прође дан никад – Дневник
једне робије“. Као ратно-злочиначки (трансплаторни) књишки туризам
осликава исповесни роман „Дечак из жуте куће“ младог аутора Саше
Миливојева, који описује злочине албанских криминалаца над српским и
другим неалбанским становништвом, као и „Српско срце Јоханово“ аутора
Веселина П. Џелатовића који води путем Немачке, Италије, Косова и
Метохије, Албаније, управо путевима Јована (Србина са Косова) и немачког
барона, а „захваљујући“ албанским злочинцима. Путем Босне и Херцеговине,
Србије, Косова и Метохија, књишке туристе води писац Миле Кордић својим
делима „Јелена 1“ и „Јелена 2“. Туристичким путевима рата и бола водила је
„Крвава бајка“ песникиње Десанке Максимовић, данас то ради песникиња
Бојана Јанковић, али на другачији, прикривенији начин, збирком поезије
„Трећи Свјетски Рат“ која виртуелне туристе води од прошлости, преко
садашњости, до будућности, кроз векове и градове, примирја и ратове, кроз
љубав и свој живот, кроз смисао и бесмисао, кроз шифрована слова и између
редова.
Да ублажимо овај вид туризма, књишког туризма, возићемо се на
„Рингишпилу“ „Писмом госпође Вилме“ „Последњим писмом у Паризу као
„Казна за грех“ да схватимо да ли је лаж довољно лековита ако је истина
сурова, а у чему ће нам помоћи ауторка ових књижевних дела, новинарка
Јелена Бачић Алимпић. Да не улазимо у питање да ли се рат води због љубави,
из љубави, као и ратни туризам, на кратко ћемо предахнути уз љубав младог
писца Николе Думитрашковића који плови Дунавом својом љубавном причом
и читаоцима и туристима открива „Тајне Дунавом“. Списатељица Исидора
Бјелица води виртуелне туристе у Тунис својим романом „Љубав у Тунису“,
да би их касније својом трилогијом „Спас“ одвела у здравствени туризам.
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У свет виртуелног туризма, односно књишког туризма туристе
свакодневно води, као виртуелни туристички водичи, још много аутора из
Србије и република бивше Југославије у истовремености иностраних писаца,
као што је Гијом Мусо (Девојка из Бруклина, Central Park, Остани крај мене, и
др.), Пауло Коељо (Алхемичар, Рукопис отркивен у Акри, Пета Гора, и др.),
Ден Браун (Дигитална Тврђава, Да Винчијев код, Анђели и демони и др.),
Агата Кристи (Нечиста Крв, Искричави цијанид, Убиство у Месопотамији,
Убиство у Ориент Експресу, Пустоловина Божићног пудинга, Путник за
Франкфурт, Карипска мистерија), Орхан Памук (Бела тврђава) туристе ће
прво виртуелно, кроз историјску писану реч одвести Истанбулским улицама,
Умберто Еко води путем Италије анализом нашег доба теоријама завере
романом „Нулти број“, и многих других, који се као и наведени сврставају у
књишки љубавни туризам, историјски књишки туризам, трилер туризам,
криминалистички и ратни књишки туризам, градски туризам и др.
Туризам јавних личности подразумева путовање у градове у којима су
рођени и живели или још увек живе и путевима којима су се кретали или се
још увек крећу јавне личности из света књиге, уметности лепе писане речи.
Туризам путем Сајма књига, односно Сајамски књишки туризам,
свакако, подразумева туристичке посете Сајмовима књига (Берлин, Мостар,
Београд, Нови Сад и многи други).

Слика 40.: Сајамски књишки туризам
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Као куриозитет књишког туризма јесте „уметничка збирка и ботанички
вртови Huntington библиотеке (The Huntington Library, Art Collections, and
Botanical Gardens). Реч је о стварној библиотеци где се, између осталог налази
и збирка ретких књига. Библиотека за јавност нуди само одабрана дела из
колкције од 6 милиона примерака која датирају у распону од средњег до
21.века.“146
Како би се привукла пажња на Вигтаун, граду Шкотској, покренута је
иницијатива „Проведите одмор као књишки мољац“ : „За све оне који
сматрају да град без књижаре није град и оне који воле да проводе дане међу
књигама, сајт AirBnB има прави предлог за одмор. За 150 фунти (око 200 еура)
недељно свако може да постане књишки турииста у Вигтауну. Током боравка
у овом граду, познатом као „град књиге“ због Сајма књига и великог броја
књижара, може и да се усаврши вештина продаје књига кроз обуку коју пружа
локално удружење књижара, као прилика да остави „властити печат“ у
књижари. Ова акција има за циљ да промовише книжаре, подстакне
образовање и угости људе из свих крајева света у шкотском граду књиге.
Досад је било 10 интересаната за ову акцију.“147
На крају представљања књишког туризма можемо да направимо
закључак, да овај облик може и треба да постоји, али само под условом да се у
оваквим аранжманима не нуде књиге које описују рат, криминал, и друге теме
које су обухваћене кроз облике морбидног туризма.

146 Huntington књижница у Лос Анђелесу, http://citajme.com/knjizevni-turizamhuntington-knjiznica-u-los-angelesu/?print=pdf
147 http://rs.n1info.com/a86938/Lifestyle/Turisticka-ponuda-Provedite-odmor-kao-knjiskimoljac.html
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4.7.2. Филмски Туризам
Настанак филмског туризма везује се за настанак првог филма, „пре
више од 100 година, у Паризу, где је 28.децембра 1895.године приказан први
филм, чији су творци браћа Лимијер. Филм је трајао неколико минута и
представљао је долазак воза на железничку станицу.“ 148 Управо би Париз
могао бити главни град филмског туризма, не зато што су француски филмови
најбољи, у зависности од укуса (о којима може да се расправрља), већ управо
због нстанка првог филма, а железничка станица приказан на филму данас би
могла бити туристичка атракција. Као главно место филмског туризма у
Србији могла би да буде некадашња кафана браће Савић „Код Златног крста“,
јер се исти филм приказивао шест месеци касније, 1896.године149.
„Филм, као најмодернија уметност, у великој мери зависи од науке и
технологије. Настаје и развија се у уској вези са развојем индустрије
технологије, оптичке илузузије и тежњом за представљањем покрета.
Праисторија филма је лавиринт открића, изума, парцијалних решења и многих
неуспеха.“150
Колико је у то време филм био нова уметност емитовања покрета
утолико је и гледаоцима било заниљивије обилазити градове у којима су
настајали дати филови. Као увод у туризам, можемо се послужити и
чињеницом да су „1521.године Леонардо Да Винчи и његови сарадници
описали и скицирали изглед „camera obscure“. Сматра се да је то био
претходник фотографског апарата. Од 1874.до 1875.године траје рзадобље
хронофотографије (фотографије у времену), као претеча кинематоографије у
данашњем смислу. Године 1894. почиње раздобље кинематографије која траје
и данас.“151

148 Parkisnon, David History of Film Edition: Thames and Hudson
149 Податак преузет од: Parkisnon, David History of Film Edition: Thames and Hudson
150 Parkisnon, David History of Film Edition: Thames and Hudson
151 Parkisnon, David History of Film Edition: Thames and Hudson
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„Филмски туризам можемо дефинисати као увод у туризам који
гледаоце, а потенцијалне туристичке посетиоце дестинација у којима се одвија
радња филма, серија, музичких спотова и другох екранизованих садржаја.
Филмски туризам, заправо, представља виртуелно путовање екранизованим
садржајем, односно виртуелно путовање у дестинације које су приказане на
филму, серији, музичком споту.“152
Подела филмског туризма може да се направи на исти начин као и
књишки туризам, према жанру и техници... Дакле, филмски туризам може
бити: црно-бели, western, трилер филмски туризам, филмски туризам научне
фантастике, криминалистички филмски туризам, ратни филмски туризам,
филмске љубави, филмски фестивалски туризам и позоришни фестивалски
туризам, као и музички спот туризам. С тим што, филмски фестивалски
туризам и позоришни фестивали туризам сходно свом деловању, морају имати
и мало другачије дефиниције, па тако филмски фестивалски туризам, као и
позоришни фестивалски туризам можемо дефинисти као туристичко путивање
у градове где се одржавају сами фестивали. Ови фестивали намењени су, пре
свега, љубитељима филма и позоришних представа, међутим, самим доласком
у места одржавања ових фестивала, стичу се туристи, јер поред праћења
филмова и представа, они обилазе и градове у којима се исти одржавају.
Примери филмског фестивала који дају допринос туризму су: Филмски
фестивал у Кану, Филмски фестивал у Берлину, Trash Film Festival у
Градишци, Вараждину и Хамбургу, Филмски фестивал Кустендорф у Мокрој
Гори, и многи други. Сви фестивали су, углавном, међународни, што значи да
омогућавају већу посету и иностраних туриста, како гледалаца, тако и самих
учесника.
Сваки филмски фестивал, посебно међународни, имају своје посебне
чари којима привлаче не само учеснике и љубитеље филма, већ и туристе из
различитих делова света, којима су филмови чест повод да дођу у град где се
фестивал одржава. Међутим, као доказ да филмови нису само они
високобуџетни и на којима се ради по неколико година, евентуално месеци, и
као доказ да љубитељи филма не воле само оне филмове који приказују сјај и
гламур, већ и да нискобуџетни филмови који захваљујући креативности,
маштовитости и храбрости младих уметника могу изазвати пажњу публике и
бити права атракција туристима, који су туристи из потребе, не и снобизма.
Прави пример за то је интернационални Film Trash Festival који се одржава у
Хамбургу, Вараждину и Градишци.
152 B.Jankovic, Bookish and filmy tourism, The Third International Conference „Higher
Education in Function of Development of Tourism in Serbia nd Western Balkans“, Business
Technical college of vocational studies, Uzice, Serbia, 2016, Б., Јанковић, Морбидни
туризам – специјалистички рад, Висока пословно-техничка школа струковних
студија, Ужице, 2016
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Да љубав, елеганција, спорт, висока култура и све оно лепо и пристојно
што се приказује широком аудиторијуму није све што развија туризам, доказ
су млади, креативни, маштовити и храбри уметници знају и умеју направити и
приказати филм гледаоцима, а самим тим и привући туристе у град
одржавања фестивала. То су млади и храбри људи који кроз своје филмове као
огледала данашњег друштва приказују све оно што се крије иза блиставе јавне
сцене, људи из јавног света тзв. џет-сет-а, али и обичних људи, наизглед
пристојних. Дакле, све оно што се сматра друштвено неприхватљивим, а што
се ради „иза завесе“ јесу филмови који се приказују на интернационалном
Film Trash Festival-у и који привлачи, како љубитеље филмова, тако и туристе.
Храброст и смисао за креативност и уметност показао је и директор
Културног центра Градишка, Жељко Благојевић, потписивањем протокола о
приказивању треш филмова на овом делу Балкана, са Симом Матавуљем,
глумцем и креатором идеје Треш фестивала у Вараждину. Трећа година
одржавања (септембар, 2016) Trash film festivala-а у Градишци даје још већи
допринос развоју урбане културе и туризма у граду, о чему више говори
Жељко Благојевић, директор Културног центра Градишка и оснивач Треш
филм фестивала у Градишци.

Слика 41.: Треш филм фестивал за развој туризма у Градишци
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„Основна замисао овог фестивала је да нискобуџетни филмови, са
четири разрађена жанра (акција, борилачки, хорор и научна фантастика) буду
део културе у Градишци, да захваљујући маркетиншкој подршци, повећа
посету фестивалу, да се схвати суштина самог приказивања ових филмова, и
самим тим развоју туризма у овом граду. Trash film festival је сегмент урбане
културе, у коме сам ја, као неко ко је на челу куће, хтео људима да приближим
наше циљеве, да креативним и маштовитим компонентама прикажем актуелно
стање, опис личности без икаквих социјалних цензура. Фестивал служи и
развоју урбане културе, развоју младих уметника и развоју туризма у граду.
Градишка је туристички не довољно промовисан град, а наш фестивал је
добра идеја која се разрађује, атрактивна због вишедневног приказивања
несвакидашњег екранизованог садржаја, спектакуларног споја филма и музике
и може послужити као огледало сопствености. Иако је људима тешко да се
погледају у огледало које даје реалну слику, Интернационални Треш Филм
Фестивал јесте и може да буде разлог туристичке посећености граду.“153
Примери позоришног фестивала који дају допринос туризму су: БИТЕФ
(Беогрдски међународни позоришни фестивал, Стеријино позорје фестивал у
Новом Саду, Фестивал Тврђава Театар (Амбијентални позоришни фестивал) у
Смедереву, Дани Зорана Радмиловића у Зајечару, Југословенски позоришни
фестивал без превода (ЈПФУ) у Ужицу, позоришни фестивали у Пожаревцу,
Брчком, Бања Луци, Требињу, Сарајеву, Међународни фестивал малих сцјена
у Ријеци, Фестивал Интернационалног Алтернативног Театра у Подгорици,
Theatre Festival Manchester, Dublin Theatre Festival, Edinburgh International
Festival, Dream Up Festival New York City, Chekhov International Theatre
Festival, и многи други.
Серијски туризам туризам подразумева виртуелно путовање
дестинацијама на којима су снимљене одређене сцене из популарних серија,
док музички туризам, такође има своју поделу на спот туризам који
подразумева туристичко виертуелно путовање дестинацијама на којима су
одређени спотови снимљени, и фестивалски музички фестивал који има исту
сврху и доприност као и филмски и позоришни фестивали.
Обзиром на честу повезаност књиге, филма и серије, и примери
филмског туризма се могу направити према књишком туризму. Наводећи
наслове књига, серија и филмова стварамо и туризам : Шешир професора
Косте Вујића, Рањени орао, Лајање на звезде, Ивкова слава, Зона Замфирова,
Сва та равница, Одумирање, Живот је чудо... су серије и филмови који описују
Србију, људе и живот у Србији, који на себи својствен и не претерано
наметљив начин привлаче туристе у разне крајеве Србије, а на исти или
сличан начин то раде и серије из Хрватске (Вила Марија, Љубав у залеђу,
153 Ж., Благојевић, Internacionalni Trash film festival, Културни центар Градишка,
Градишка, 2016
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Ларин избор), из Босне и Херцеговине (Луд – збуњен – нормалан, Ране,
Спаситељ, и др.), Црне Горе (Будва на пјену од мора, Горчило) и на релацији
Београд – црногорско приморје „Мјешовити брак“, као и „Љубав и освета“
(Немачка – Турска – Босна и Херцеговина, тачније Мостар). Серије које
описују Турску и њихов начин живота чиме привлаче туристе у разне градове
ове земље су свакако у последње време популарне широм света: Сулејман
Величанствени, 1001 ноћ, Како лишће пада, Како време пролази,
Парампарчад, Сила, Дила, Изгубљене године и др. Латиноамеричке серије, су
привлачиле туристе, посебно у Мексико као главној туристичкој дестинацији
и Акапулко и Канкун као најважније туристичке центре: Залив Акапулко,
Опасне игре, Невина, Касандра, Љовисна, И богати плачу, и др. У Бразил
туристи долазе повучени серијом „Клон“, у Шанију (Тајна старог моста,
Породица Серано, Корак напред), у Италију због (Хоботнице), Француску
(Сен Тропе),Русију (Институт). Из САД-а нам долазе серије (Беверли Хилс,
Тропске врелине, Чувари плаже, Секс и град) и филмови (Јесен у Њујорку,
Туриста, Атентатор, Матрикс, Пирати са Кариба, и др.)
Када говоримо о музичким спотовима који служе туризму, односно
промоцији одређених дестинација, морамо рећи да су естрадни уметници,
како из нашег света, тако и из региона и широм света, бирали локације по
свом сензибилитету, пре свега по сензибилитету самих песама. Међутим,
сваки музички спот који је сниман на некој дестинацији носи са собом и позив
гледаоцима да и сами посете дату дестинацију, те се на тај начин ствара трик
спот, односно као неангажована реклама за одређену туристичку дестинацију.
Музички фестивали су такође због љубитеља музике, али и они носе позив за
туристичке посете градовима у којима се фестивал одржава. Неки од тих
фестивала су: Зајечарска гитаријада у Зајечару, EXIT у Новом Саду, Сабор
трубача у Гучи, Сунчане скале у Херцег Новом, Пјесма Медитерана у Будви,
Primavera Sound у Барселони, plendour in the grass у Бајрон Беју (Аустралија),
Groove fest, Puerto Plata у Доминикани и многи други.

Слика 42.: Пре и после музичких фестивала, посетиоци истих обилазе градове
у којима се фестивал одржава

117

Оно што можемо да закључимо на крају филмског туризма јесте да
колико год филмови, серије, фестивали и музички спотови играју своју главну
улогу не може се избећи чињеница да они служе и туризму и да су у сваком
случају боља реклама одређеној туристичкој дестинацији него што постоје и
праве се наменске рекламе за то. Случајни маркетинг или маркетинг трик
имају већи утицај на одлуку потенцјалних туриста.
4.7.3. Предности и недостаци књишког и филмског туризма
Предности књишког и филмског туризма огледају се кроз већу, лепшу и
бољу информисаност потенцијалних и стварних туриста одређених
дестинација. Често постоји ситуација да читаоц одређене књиге није ни знао
за одређено место, а онда му се свидела књига, углавном роман, и захваљујући
њој посетио описану дестинацију. Исти је случај и са филмом и другим
екранизованим садржајем.
Као недостатке ова два облика туризма можемо схватити недовољну
ангажованост књишких и филмксих уметника и других јавних личности за
овакав облик маркетинга, као маркетинг трик и као увод у туризам.
Добробити ова два облика туризма леже управо у трострукој
искоришћености материјалних и нематеријалних вредности, док се недостаци
огледају кроз несхватање постојања ова два облика и што се често дешава,
посебно код нас, останак у том виртуелном туризму, нефизичким
туристичким обиласцима дестинација.
Књишком и филмском туризму је потребно посветити више времена и
простора, детаљнију пажњу и истраживање управо због тога што ова два
облика нису довољно истражена у области науке, док се у пракси може
остварити већа повезаност између уметничких дела и развоја туризма.
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5. ПОСТОЈАЊЕ МОРБИДНОГ ТУРИЗМА
МОРБИДНИХ ТУРИСТА ИЗ СРБИЈЕ

У

СРБИЈИ

И

Када говоримо јавно о постојању морбидног туризма нећемо чути „да,
чули смо за то“, већ ћемо наићи на реакцију „не, то не постоји“. Међутим,
морбидни туризам у Србији постоји. Сазнање о постојању морбидног туризма
тек након објашњења, као и за све друго што је у интересу човечанства. Током
истраживања морбидних туристичких дестинација, туристичких агенција и
испуњавања анкета случајних пролазника, као и сусрета се одређеним
корсницима појединиг облика морбидног туризма, дошли смо до података
који су забрињавајући. Наиме, анкета коју смо спровели говори о томе да
нисмо у ситуацији да ћутимо о томе, да наставимо да развијамо нормалне
облике туризма као да морбидни туризам не постоји.
Од 100 испитаника, њих 40 је било у Трансилванији због Замка грофа
Дракуле. Сви који су ишли у основну школи ишли су и на екскурзије на
којима су посећивали гробове славних песника, гробнице жртава из Првог и
Другог светског рата, чувеном споменику V3 у Шумарицама. Сви који су били
у Монте Карлу били су и у чувеном казину „Monte Carlo Casino“. Од 100
испитаника њих 70 је било на подручјима који су били захваћени ратом, од
којих је њих 30 било као ратни туристи, чак и они који су били због саме
лепоте дестинација били су у прилици да чују причу о ратним дешавањима на
тим просторима. За мафијашке туре и секс туризам су чули, али нико није
признао да је био корисник тог облика туризма. За порочни туризам су,
такође, чули, а већина њих, чак 70, били су и корисници алко-туризма. За
виртуелни туризам у први мах углавном нису чули, али касније су схватили и
сложили се са чињеницом да смо ми виртуелни туристи, мање или више.
Туристичке агенције широм наше земље потврдиле су постојање само
вамп туризма и то углавном у Трансилванији, док само 5% од укупног броја
туриста из наше земље посећују и друге вамп дестинације. ПОдручја која су
била захваћена ратом, као и подручја на којима су се десиле природне
катастрофе, су у продаји као туристичке аранжмани, али не као посебни у
сврху ратног туризма, већ као дестинације ради одмора и забаве.
Дакле, према званичним подацима истраживања аутора ове
монографије, морбидни туризам у Србији и морбидни туристи из Србије
постоје, али у мањој мери него што је то случај у свету. Но, није то све онако
како се прича јавно. Српска туристичка морбидност делује по лиценци светске
туристичке морбидности. Наиме, како би смо имали прави увид у постојање
морбидног туризма у Србији, спровели смо истраживање на индиректан начин
– „случајним“ и неприментим посетама атрактивним локалитетима таме,
сттраха и разврата. Права слика постојања морбидног туризма у Србији и
туриста из Србије који посећују морбидне дестинације у свету приказана је на
дијаграму 1.:

119

Слика 43. – Дијаграм 1 154 .: Постојање морбидног туризма у Србији морбидни
туристи из Србије, под велом тајни

Резултати истраживања показују управо оно чега смо се плашили:
морбидни туризам у Србији постоји у толикој мери да постоји опасност за
нормалне облике туризма, имиџ туристичких дестинација, и пре свега, за
туристе. У сваком граду наше земље, у мањој или већој мери, иза или испред
„завесе“ заступљени су скоро сви облици морбидног туризма. Колико год да
се одупиремо изговором „то нама не може да се деси“, морамо да схватимо да
се то нама дешава. Призори су тешки, жалосни, језиви, вулгарни... морбидни.

154 На дијаграму није приказана заступљеност виртуелног турозма из
јендоставног разлога што смо данас сви виртуелни туристи, у мањој или већој
мери, јер данас је „интернет – прозор у свет“, и служи нам као увод у туризам,
односно као први корак при одабиру дестинације коју ћемо у стварности и
посетити.
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ПОГОВОР
Током истраживања постојања и деловања морбидног туризма, аутори
су наилазили на констатације туриста, туристичких радника, креатора
морбидних аранжмана, па чак и просветних радника, да постоје туристи који
воле овај вид „релаксације“. Истина, постоје туристи који воле ову
морбидност. Али ово није ствар укуса да се о укусима не расправља. Да не
постоји понуда не би постојала ни тражња. Ако дубље погледамо у
психологију човека, а то нам могу потрвдити и еминентни психолози,
схватићемо да овде није проблем чак ни интелигенција туриста и туристичких
радника. За проблеме које ствара морбидни туризам, који има лош утицај на
развој нормалних облика туризма, нису одговорни ни просветни радници.
Овде се ради само о моћи манипулације од стране креатора савременог
живота и креатора морбидних туристичких аранжмана. Проблеми долазе
управо са појавом савременог (леденог) доба, које чак не траје од скора, већ
одавно.
Како би нормални облици савременог и традиционалног туризма могли
успешно да се развијају, ми морамо, пре свега, да прихватимо чињеницу да
морбидни туризам постоји свуда у свету, па и код нас, да оставља црне
трагове, које је тешко отклонити, али ми морамо наћи начин да их отклонимо,
управо због последица које доноси морбидни туризам. Те последице се
огледају, пре свега, кроз здравље туриста: бол, патња, депресија, страх, ноћне
море, несаница, тремор, неуропатија, разне интимне болести, АИДС, болести
плућа, јетрем респираторна и кардиоваскуларна обољења, висок крвни
притисак, оштећење вида, слуха, трњење руку, гојазност, смањена
покретљивост, окоштавање вратног дела, психичка обољења. Свака наведена
болест као последица употребе морбидних туристичких аранжмана јавља се
употребом појединачних или комбинованих аранжмана.
Последице које морбидни туризам доноси на туризам (нормалне
савремене и традиционалне облике туризма) огледају се кроз смањену
потражњу за нормалним одмором, релаксацијом, разонодом, забавом, те тако
нормални туристички аранжмани постају мање занимљиви и коришћени од
стране туриста.
Последице које морбидне туристичке дестинације доносе нормалним
туристичким дестинацијама огледају се кроз смањену искоришћеност
смештајних капацитета на овим дестинацијама. Све природне и антропогене
лепоте нормалних дестинација постају мање занимљиве и замењене оним
дестинацијама које побуђују страх, патњу, бол, тугу, тренутни ужитак са
каснијим последицама.
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Као што у свим пословним делатностима постоје проблеми који се
дешавају у обављању истог те запослени настоје решити тај проблем, исто
тако и у туризму као привредној грани постоје проблеми који се дешавају, као
што је морбидни туризам, али се о овом проблему ћути, овај проблем се „гура
под тепих“. А требало би да се истражује, пише, говори, да се проблем
решава. Исто као што доктори и научници истражују болести, њихове узроке,
те начине њиховог излечења, исто и/или слично би тако требало да се поступа
и са морбидним туризмом, као болести туризма. Овде се не поставља питање
да ли се о укусима расправља или не, јер нико не воли болест. Ипак, вештим
манипулацијама „малих-великих група људи“ (који своју срећу граде на туђој
несрећи и ако не срећа не постоји они ће је створити, баш као што стварају и
вирусе у рачунарским системима и људским организмима), створена је љубав
према овој болести. Ако је Бог створио живот, ко други осим њега има право
на уништење истог? Ако је људска рука створила туризам, каква то рука
уништава исти? Ако се већ дешава то уништавање, какви то морамо бити да
можемо затварати очи на исто? Ако неко није задовољан собом, зашто мора и
друге чинити таквима? Ако неко незадовољан собом ствара проблеме ономе
ко је задовољан, како тај задовољан може да окреће главу од наметнутог
незадовољства и да прича о свим лепотама света радног и слободног времена?
Решење нашег проблема огледа се кроз истраживање, писање и причање
о постојању и деловању морбидног туризма, као и употребом система
креатора морбидних туристичких аранжмана: тихо, стратегијско уништење
морбидног туризма због кога страда нормални туризам, јер систем се руши
изнутра. Ако зграда може да се сруши, и ако ланац може да се прекине ма
колико да је тежак, онда и сваки систем може да се сруши, ако постоји
храброст, ако постоји воља, ако постоји разумевање, ако постоји знање, као
пут ослобођења. Слободан пут здравог туризма.
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Слика 34.: Казино туризам, http://www.casinomontecarlo.com/
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Слика
36.:
Вамп
Трансилванија
туристичка
атракција,
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БИОГРАФИЈА АУТОРА
Бојана Јанковић, специјалиста за менаџмент туристичке дестинације,
рођена 3.10.1982.године у Ужицу, где и данас живи. Основну школу завршила
у Ужицу, средњу у Средњој Туристичко-угоститељској школи у Чајетини.
Шест година се бавила новинарством у Србији и Америци, а потом се вратила
туризму. Основне струковне студије, смер: туризам, завршила је на Високо
пословно-техничкој школи струковних студија у Ужицу 2014.године, где је
две године касније завршила и специјалистичке студије и стекла звање:
специјалиста за менаџмент туристичке дестинације, са жељом да настави своје
студирање. Учествовала је на Међунароној конференцији „Higher Education in
function of development of tourism in Serbia and Western Balkans“ са темама
Morbid tourism и War tourism - SED 2015, Bookish and filmy tourism - SED
2016, у Високо пословно-техничкој школи струковних студија Ужице.
Објавила је збирку поезије „Трећи светски рат“ марта 2015., монографију
„Morbid tourism with accent on crime and war tourism“ за издавача Ilie Tselie –
Lambert Academic Publishing Subricken Germany. Монографију „Морбидни
туризам – страдање туризма“ написала је у корист нормалних традиционалних
и савремених облика туризма, у част жртава морбидног туризма, и као
подстрек да настави даље да се бави морбидним туризмом, али и нормалним
савременим и традиционалним облицима туризма.

Бојана Јанковић
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МСц Ненад Милутиновић
Ненад Милутиновић је рођен 27. септембра 1979. год. у Ужицу, где је
завршио основну, а затим и средњу економску школу. Дипломске и мастер
студије завршио је на Факултету организационих наука Универзитета у
Београду 2008. год. и стекао звање најпре дипломираног инжењера
организационих наука из области индустријског менаџмента, а затим и мастер
из области операционог менаџмента.
Од децембра 2008. год. запослен је на Високој пословно-техничкој школи
струковних студија у Ужицу као стручни сарадник за област менаџмент и
бизнис. Тренутно је стручни сарадник на укупно шест предмета на студијским
програмима Менаџмент и Туризам, како на основним, тако и на
специјалистичким струковним студијама.
До сада је објавио преко 30 научних и стручних радова, саопштених у целости
на научним скуповима од међународног значаја. Од 2010. год. је и члан
организационог одбора међународне конференције СЕД, коју сваке године
организује Висока пословно-техничка школа струковних студија у Ужицу.
Коаутор је и на две књиге: Управљање пројектима и Управљање животним
циклусом пројекта.
У предходном периоду, учествовао је у изради неколико мођународних
пројеката, а тренутно је ангажован на имплементацији ТЕМПУС пројекта
„Modernization and Harmonization of Tourism Study Programs in Serbia“
(Модернизација и усклађивање студијских програма из области туризма у
Србији) - број пројекта: 544543-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR.
Има двоје деце.

Ненад Милутиновић
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